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Leder  

  

Kommunalsjef Nils Olav Hagen, Vestvågøy kommune  

  

Øvrige kommunale medlemmer  

Ola Morten Teigen, rådmann Hadsel kommune  

Sture Jakobsen, helse- og sosialsjef Sortland kommune  

Jan Håkon Juul, kommuneoverlege Vågan kommune  

Eirik Andre Hopland, rådmann Hamarøy kommune  

Mona Karlsen, rådgiver Bodø Kommune  

Nils-Are Johnsplass, kommunalsjef helse og omsorg, Fauske kommune  

  

Helseforetakets øvrige medlemmer  

  

Paul Martin Strand, adm.direktør Nordlandssykehuset  

Trude Grønlund, klinikksjef  Rus/psyk.klinikken  

Olaug Kråkmo, klinikksjef  Medisin  

Tove Beyer Kaspersen, ass. Klinikksjef  Hode/bevegelse  

Tony Bakkejord, klinikksjef Hode/bevegelse  

Markus Jântti, enhetsleder Diagnostisk klinikk Lofoten  

Gro-Marith Villadsen, direktørens stab  

  

Brukerrepresentant  

Barbara Priesemann  

  

Arbeidstakerrepresentant  

Johnny Jensen, Norsk sykepleierforbund  

Gry Berit Alveness, LO  

  

Fylkesmannen  

Yngve Osbak  

  

Universitetene  

Bodil Svendsgård, Universitetet i Nordland  

Arnfinn Andersen, UiT – Norges arktiske universitet, Tromsø  

  

Andre  

  

Erik Martinsen, praksiskonsulent Lofoten  

Randi Angelsen, Kommunikasjonssjef Nordlandssykehuset  
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Agenda: 
 
15/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 
16/2017 Godkjenning av referat fra møtet 13.02.17 
17/2017 Nasjonal Helse- og sykehusplan – rapport pr. 2.3.17 – kirurgisk akuttberedskap og elektiv kirurgi med berørte fagområder 
18/2017 Dialogmøtet 2017 – tilbakemeldinger – forslag til endring 
19/2017 Nordlandssykehuset – strategisk utviklingsplan. Toppdokumentet 
20/2017 Pasientforløp Psykisk helse og rus – rapport fra klinisk samarbeidsutvalg (KSU) 
21/2017 Innspill til samarbeidsutvalget mellom kommunene/KS i Nord-Norge og Helse Nord RHF 
22/2017 Samhandlingskonferansen 2017 – program – orientering 
23/2017 Revidering av Overordnet samarbeidsavtale – tjenesteavtalene. Status. 
24/2017 Etablering av ungdomsråd – oppnevning av medlemmer 
25/2017 Bredspektret antibiotikabehandling i kommunene 
26/2017 UiT – Norges arktiske universitet – orientering om helsefagutdanninger 
27/2017 Kommunene orienterer om aktuelle samhandlingssaker/andre saket 
28/2017 Administrerende direktør orienterer om aktuelle samhandlingssaker/andre aktuelle saker 
29/2017 Referater 
 
 

Sakskart: 
 
Saksnr.  Saksfremstilling 
15/2017 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Det vises til elektronisk tilsendt innkalling og saksliste. 
 
Forslag til 
 

Vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 
 
 

16/2017 Godkjenning av referat fra møtet 13.02.2017 
 
Det vises til vedlagte referat. 
Det er tidligere sendt OSOs medlemmer. 
 
Forslag til 
 

Vedtak: 
 

1. Referatet fra møtet 13.02.17 godkjennes 
 

17/2017 Nasjonal Helse- og sykehusplan – rapport pr. 2.3.17 – kirurgisk akuttberedskap og 
elektiv kirurgi med berørte fagområder 
 
Det vises til tidligere tilsendte høringsbrev, rapporten, notat om vurderings- og 
stabiliseringskompetanse og risikovurdering. 
 
Arbeidet med rapporten har vært organisert som et prosjekt med adm.dir  som 
prosjekteier. 
 
Rapportens konklusjoner/anbefalinger er enstemmige. 
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Rapporten er behandlet i styret for NLSH den 28.3.17 og det ble fattet slikt vedtak: 
 
1. Styret støtter anbefalingene slik de foreligger i sluttrapporten. 
2. Styret ber om tilbakemelding på arbeidet med styrkning av elektiv aktivitet og 
status i forhold til rekruttering og økning i bruk av egne ansatte innen utgangen av 
2017. 
3. Styret ber om at det utarbeides av oversikt over hvilke akuttkirurgiske 
operasjoner somforventes ivaretatt ved Nordlandssykehuset Lofoten.  
 
Styresaken vedlegges. 
 
OSO har vært løpende orientert om arbeidet i prosjektgruppen. 
 
Saken legges fram som en orienteringssak.  
 
OSO medlem Gro-Marith Villadsen og medisinsk direktør Beate Sørslett har vært svært 
sentrale i arbeidet henholdsvis som sekretariat og leder av gruppen. 
 
En av de, eller begge- vil orientere og evt. svare på spørsmål i OSO. 
 
Forslag til 
 

Vedtak: 
 

1. OSO er tilfreds med at OSO er holdt løpende orientert om framdriften i prosjektet. 
2. OSO er innforstått med at det har vært en svært god prosess, og anbefaler at 

denne modellen også blir nyttet i evt. framtidige utredninger av liknende art. 
 

18/2017 Dialogmøtet 2017 – tilbakemeldinger – forslag til endring 
 
Saksbehandler: Nils Olav Hagen 
 
 I henhold til OSOs vedtekter § 2 er en av OSOs oppgaver å avvikle et årlig Dialogmøte 
(DM) med kommunene. 
 
Målgruppen for DM er kommunale toppledere, politikere, Nordlandssykehusets ledere og 
andre.  
 
På møtet 8. mars 2017 deltok 19 av 21 kommuner, derav 6 ordførere/politikere. Fra 
Nordlandssykehuset deltok 20 ledere inkludert styreleder og medlemmer av styret. 
 
I alt 49 deltakere noe en må si seg godt fornøyd med. 
 
DM blir evaluert, og det har kommet fram noen kritiske merknader til innhold og måten 
dialogen har fungert på. Totalt sett vil jeg si at DM har blitt positivt evaluert. 
 
Vedlagt kopi av oppslag i Vesterålen online hvor ordfører Tove Mette Bjørkmo, Sortland 
kommune gir sine merknader til årets DM. 
 
Som møteleder de 3 siste årene har jeg forsøkt å balansere OSOs program med dialog 
mellom foredragene og også på slutten i «åpen post». Det har vist seg utfordrende da det 
ikke er enkelt å forutsi hva som engasjerer. 
 
Jeg ønsker å ta merknadene vi får tilbakemeldt på alvor. 
 
I og med at kommunene og Nordlandssykehuset skal være likeverdige parter, har jeg 
tenkt at hva om arrangementsansvaret for DM alternerer? 
 
Det kan gjøres ved at regionrådene bringes aktivt inn i dette arbeidet på vegne av 
kommunene. Det kunne gjøres slik, eksempel: 
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2018 – Vesterålen 
2019 -  Nordlandssykehuset 
2020 – Lofotrådet 
2021 – Nordlandssykehuset 
2022 – Salten regionråd 
 
Vi/OSO/NLSH kan da også lære av hvordan kommunesiden arrangerer. 
 
OSO kan fortsatt være en viktig aktør ved å spille inn saker til aktuell arrangør. 
 
Jeg ønsker at OSO drøfter dette. 
 
OSO kan ikke avgjøre en sak som dette, men OSO kan støtte et forslag som 
videresendes regionrådene for behandling. 
 
Jeg vet at planleggingen av DM starter utpå høstparten. Av den grunn tror jeg det er lurt at 
OSO allerede nu gjør vedtak og gjør henvendelse til regionrådene.  
 
 
Forslag til 
 

Vedtak: 
 

1. Dialogmøtene er viktige for Nordlandssykehuset og kommunene. 
2. Det er registrert at det fra kommunesiden har vært noe misnøye med innhold og 

selve dialogen i møtene. 
3. OSO ønsker å bidra til forbedring, og henvender seg derfor til regionrådene med 

forespørsel om alternering av møteansvaret. Eksempel: 
2018 – Vesterålen 
2019 -  Nordlandssykehuset 
2020 – Lofotrådet 
2021 – Nordlandssykehuset 
2022 – Salten regionråd 
 

4. Regionrådene bes svare innen 1. august om slik alternering kan gjennomføres. 
 

19/2017 Nordlandssykehuset – strategiske utviklingsplan. Toppdokumentet. 
 
Saksbehandlere: Gro-Marith Villadsen og Jan Terje Henriksen 
 
OSO vil bli nærmere orientert om arbeidet med strategisk utviklingsplan i møtet. OSO 
behandlet sak om strategisk utviklingsplan i sak 53/2016. 
 
Styret fikk samme orientering som OSO nu får i sitt møte 28. og 29.3.  
 
Styresaken klippet og limt inn under, og det ble fattet slikt vedtak: 
 
Styret tar saken til orientering.  
 
Utkast toppdokument er vedlagt. 
 
Styret ble informert om oppstart av strategisk utviklingsplan for Nordlandssykehuset i 
styresak 074-2016. Utkast til mandat for arbeidet ble presentert i drøftingsmøte 
17.1.2017 og endelig godkjent av direktør 18.1.2017.  
 
Strategisk utviklingsplan i Nordlandssykehuset er innrettet etter en tredeling. Et 
strategisk toppdokument som angir retningen for Nordlandssykehuset i perioden frem 
til 2035.  
Dernest skal det utformes et strategisk hoveddokument som går i dybden på hvordan 
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vi skal nå de målsetninger som fremkommer i toppdokumentet. Etter at endelig 
strategi er vedtatt av styret i mars 2018 vil arbeidet med å utvikle fagplaner bli 
igangsatt. Vedtatt strategisk toppdokument og strategisk hoveddokument vil da bli 
førende for utviklingen av fagplaner.  
 
Etter at mandat var godkjent har det vært arbeidet med utforming av et drøftingsutkast 
til toppdokument av strategisk utviklingsplan 2017 – 2035. Toppdokumentet baseres 
på innspill ledersamlingen til Nordlandssykehuset 28. oktober 2016 samt innspill fra 
ledergruppen.  
 
Som navnet tilsier er drøftingsutkastet ment til en første drøfting med styret i 
styreseminaret mars 2017 og deretter med de tre øverste ledernivå i helseforetaket. 
Etter disse drøftinger vil ny drøftingsversjon bli utarbeidet og vil være underlag til 
diskusjon og innspill bredt både fra foretakets medarbeidere og for andre mulige 
interessenter.  
 
Styret vil i styremøtene i mai og juni 2017 få justerte drøftingsutkast og med omtale 
av de innspill som er innkommet til nye behandlinger i Styret. Endelig versjon av 
toppdokumentet vil bli fremmet for styrebeslutning i september/oktober 2017. 
 
Forslag til  
 

Vedtak: 
 

1. OSO ber om å bli orientert om det videre arbeidet med strategisk 
utviklingsplan. 

2. OSO tar for øvrig saken til orientering. 
 
 

20/2017 Pasientforløp Psykisk- helse og rus – rapport fra klinisk samarbeidsutvalg (KSU) 
 
Saksbehandlere: Lena Breivik, Bodø kommune og Lena Arntzen, Nordlandssykehuset. 
 
Det vises til OSO-sakene 42/2015, 58/2015 og 14/2016. 
 
OSO ønsket «en felles prosess for å forberede spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten til en ny hverdag og nye rammer for samhandlingen innen rus og 
psykiatrifeltet». 
 
Det ble på denne bakgrunn av disse sakene opprettet et Klinisk samarbeidsutvalg 
(heretter kalt KSU) sammensatt av 3 representanter fra kommunene, 3 representanter fra 
helseforetaket og en brukerrepresentant.  
 
KSUet  konkluderer slik: 
 
KSUet har utarbeidet en rapport om forutsigbare og helhetlige pasientforløp 
inkludert ansvarsavklaringer mellom kommune og sykehus. 
 
OSO anbefaler at rapporten sendes til Nordlandssykehuset og kommunene i 
Nordlandssykehusets opptaksområde for forankring.  
 
Rapporten skal ligge til grunn ved utarbeiding av samhandlingsmodeller/avtaler 
mellom alle kommunene i Nordlandssykehusets opptaksområde og 
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Nordlandssykehuset HF. 
 
 
KSUet ble ledet av Lena Breivik, leder av Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus, og 
sekretærfunksjonen ble ivaretatt av Lena Arntzen, samhandlingsavdelingen, 
Nordlandssykehuset. 
 
KSUet hadde oppstart 17.06.2016, og har hatt 6 arbeidsmøter, fordelt over en og to-
dagers samlinger. En arbeidsgruppe bestående av leder, sekretær, psykologspesialist  
Kari Bøckmann  og fagkonsulent Ian Dawson har i tillegg til arbeidsmøtene arbeidet med 
rapporten per mail og telefon. 
Mandatet var som følger: 
 

«Det oppnevnes et KSU med mål om å skissere hva som er gode pasientforløp. Det 
skal beskrives hva som nå er til hinder for gode pasientforløp. Det må beskrives hvilke 
ansvarsavklaringer som må finne sted før pasienter skrives inn eller ut av 
spesialisthelsetjenesten.» 
 

KSUet legger i pasientforløp: 
• Før, under og etter behandling i Nordlandssykehuset 

• Poliklinisk behandling og døgnbehandling 

• Behandling av alle ruslidelser og psykiske lidelser ( både psykisk helsevern og  

• tverrfaglig spesialisert rusbehandling ). 

 

KSUet gjorde tidlig en avklaring i arbeidet at en recovery orientert tilnærming til pasienten 
skal være gjennomgående i arbeidet. Denne beskrives utførlig i Helsedirektoratets 
Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne «sammen om mestring» 
2014. 
Lover, forskrifter og veiledere fra Helsedirektoratet er hensyntatt i rapporten. 
KSUet har hatt som utgangspunkt at rapporten skal være et anvendelig dokument som er 
lett å lese, og finne frem i. Man har også hatt et fokus på at rapporten skal være 
anvendelig i arbeidet med tjenesteavtaler. 
 
Rapporten beskriver nødvendige rutiner for samhandling, både på individ og systemnivå. 
Hva som ligger til hinder for gode pasientforløp, og deretter hva som kjennetegner gode 
pasientforløp, beskrives punktvis i rapporten. Systemfaktorene som ligger til hinder for 
gode pasientforløp er på bakgrunn av kompleksitet, konkretisert mer utførlig enn 
pasientfaktorene. 
 
Det finnes mye god kunnskap ute i kommunene, men flere strever med de tyngste 
brukerne. Det gjelder spesielt ettervern etter behandlingsopphold eller fengselsopphold. 
Det etterspørres tjenester på kveld og helg samt flere kollegaer å samarbeide med. 
 
Ansvarsavklaring mellom kommune og spesialisthelsetjeneste er stadig tema. KSUet 
mener at denne rapporten kan gjøre at slike diskusjoner kan unngås. 
 
KSUet har funnet det viktig å gjøre begrepsavklaringer rundt ord som er åpen for tolkning / 
misforståelser, og har laget en liste over disse. 
Ansvarsavklaringene som må gjøres mellom kommunen og Nordlandssykehuset er 
presentert i en tabell, i slutten av rapporten.  Ansvarsavklaringene tar utgangspunkt i at 
ulike pasientforløp har ulik alvorlighetsgrad, og dermed krever ulike tiltak og ulik grad av 
samhandling, jfr. «Sammen om mestring» (Helsedirektoratet 2014).  
 
KSUet hadde en god prosess rundt å avklare hvilke problemstillinger knyttet til ansvar 
som ofte dukker opp i skjæringspunktet kommunen-Nordlandssykehuset. Tabellen lister 
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ikke opp alle eventualiteter, men favner bredt. En del ansvar og oppgaver ligger på begge 
parter og krever at partene har god dialog. 
 
Det har vært noen utfordringer i arbeidet. KSUet savnet medlemmer med medisinsk faglig 
bakgrunn. På bakgrunn av dette har man hatt dokumentet til gjennomlesning av psykiater 
med erfaring fra Salten DPS, Tony Bakkejord ( nå klinikksjef for Hode-og begelse klinikk, 
NLSH ), og lege fra Legevakten i Bodø kommune, Raymond Dokmo (nå Helse Nord). De 
har kommet med faglige tilbakemeldinger som er hensyntatt i dokumentet. 
BUPA har kun deltatt på et av møtene i KSUet. Rapporten tar derfor utgangspunkt i 
pasienter som er over 18 år. KSUet anbefaler at OSO vurderer å sette ned et utvalg som 
beskriver gode pasientforløp for pasienter som er under 18 år. 
 
Prosessen i KSUet har blitt vurdert som likeverdig og bra. Vi har hatt mange og «heftige» 
diskusjoner, men alltid kommet til enighet.  
 
Brukerstemmen har vært sterk og representanten er fornøyd med oppfølgingen etter hans 
tilbakemeldinger.  
 
Arbeidsfordelingen kunne kanskje vært bedre. Enkelte medlemmer av KSUet har hatt 
vesentlig mer ansvar enn andre. Da gruppen til tider ble opplevd som stor har KSUet hatt 
arbeidsmøter hvor kun noen av medlemmene har vært tilstede. Da har det alltid vært med 
representanter fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten. Endringer som er gjort av 
den mindre arbeidsgruppen er sendt til øvrige medlemmer for gjennomlesning og 
godkjenning. 
 
Forslag til 
 

Vedtak: 
 

1. KSUet har utarbeidet en rapport om forutsigbare og helhetlige pasientforløp 
inkludert ansvarsavklaringer mellom kommune og sykehus. 

 
2. OSO anbefaler at rapporten sendes til Nordlandssykehuset og kommunene i 

Nordlandssykehusets opptaksområde for forankring.  
 

3. Rapporten skal ligge til grunn ved utarbeiding av samhandlingsmodeller/avtaler 
mellom alle kommunene i Nordlandssykehusets opptaksområde og 
Nordlandssykehuset HF. 

 
 
 

21/2017 Innspill til Samarbeidsutvalget mellom kommunene/KS i Nord Norge og Helse Nord 
RHF 
 
OSO gjorde  i sak 40/2015 slikt vedtak: 
 
 

1. De tre fylkeslederne i KS og ledelsen i Helse Nord har gitt uttrykk for at de 
ønsker å videreføre et regionalt politisk samarbeidsforum, og følgelig 
revidere og forlenge samarbeidsavtalene. Man har imidlertid valgt å 
avvente møtet til etter kommunevalget og konstitueringene, og tar sikte på 
å møtes innen utgangen av året. 

2. OSO vil komme tilbake til saken etter at partene har drøftet seg ferdig. 
 
Arbeidet har «lagt brakk», men i møte mellom Helse Nord RHF og KS i Nord-Norge den 
24.2.17 ble det gjort slikt vedtak: 
 
Vedtak: 
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1. Regionalt samarbeidsutvalg reetableres som samarbeidsorgan mellom KS i Nord 
og Helse Nord RHF for å styrke det overordnede strategiske arbeidet innen 
samhandlingsfeltet. 

 
2. Det foreslås å arrangere minst to møter per år. For 2017 foreslås ett møte i 

mai/juni og ett møte på senhøsten. 

 
3. Partene nedsetter en arbeidsgruppe bestående av maks to personer fra hver part 

til å gjennomgå inngått samarbeidsavtale samt mandat for Regionalt 
samarbeidsutvalg, med sikte på å vurdere justeringer. Arbeidsgruppen forutsettes 
også å komme fram til omforent forslag om hvordan representasjon i utvalget fra 
hhv arbeidstakerorganisasjoner og brukere skal ivaretas. Gjennomgangen 
forutsettes avsluttet senest innen 25. april. 

 
4. Justert samarbeidsavtale, sammensetning og mandat for Regionalt 

samarbeidsutvalg forutsettes forankret i de respektive styringsorganer for hhv KS 
og Helse Nord RHF. 

 
5. Arbeidet i Regionalt samarbeidsutvalg bør evalueres i løpet av to år, men med en 

mer begrenset underveisevaluering etter ett år. 

 
6. Samarbeidsutvalget ledes i første fase av Marianne Telle, styreleder Helse Nord 

RHF. Helse Nord ivaretar sekretariatsfunksjonen. 

 
I samme møte ble det gitt slikt «oppdrag» til det enkelte OSO: 
 
 
Vedtak: 

1) Regionalt samarbeidsutvalg forutsettes å initiere overordnet arbeid med 
overordnede strategier (på tvers av OSO-områder) for samhandling mellom 
helseforetak og kommuner i Nord-Norge.  

 
2) Dette arbeidet må bygge på erfaringer og innspill fra de fire overordnede 

samarbeidsutvalg (OSOer). 

 
3) OSOene bes om å komme med slike innspill innen 15. mai 2017.  

 
 
Med bakgrunn i forannevnte inviteres OSO til å drøfte: 
 
Hvordan initiere arbeid med overordnede strategier for samhandling mellom helseforetak 
og kommuner i Nord-Norge?  

Innspill til en slik debatt kan være: 

• IKT, E-helse og elektronisk samhandling - velferdsteknologi 

• Kompetansesamarbeid 
• Pasientforløp og samhandlingsrutiner 

• Tjenesteavtaler og samhandlingsavtaler 
• Trening, øvelser og beredskapssamarbeid 
• Utvikling av samhandlings- og samarbeidsarenaer/ faglige nettverk 
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Initiativet fra Helse Nord/KS er viktig å følge opp og dette kan være en viktig bidragsyter i 
forhold til forbedring av samhandlingsarbeidet i hele Nord-Norge. 

Saken legges fram for debatt uten forslag til vedtak. 

 

 

 

 

22/2017 Samhandlingskonferansen 2017 – program – orientering 
 
Som orientering til OSO vises det til vedlagte programutkast. 
Noen få avklaringer mangler mht foredragsholdere på datoen for utsending av 
dokumentene. 
 
Avklares før møtet i OSO. 
 
Forslag til  
 

Vedtak: 
 

1. OSO tar programmet til etterretning og vil anbefale kommunene og helseforetaket 
til bred deltakelse  

 
 

23/2017 Revidering av Overordnet samarbeidsavtale – tjenesteavtalene. Status  
 
Det pågår et omfattende arbeid mht til revidering/gjennomgang av samtlige avtaler som er 
inngått mellom kommunene og helseforetaket. 
 
Et eget oppnevnt klinisk samarbeidsutvalg (KSU) har siden mars 2016 arbeidet med 
saken. 
 
KSUet består av : 
 
Mona Karlsen, Jan Håkon Juul og Hans Arne Norbakk (kommunene), Carl Eliassen, 
brukerrepr og Eystein P. Larsen, Lena Arntzen og Steinar Pleym Pedersen ( 
Nordlandssykehuset). 
 
Denne saken er kun en statusrapport til OSO mht framdriften i arbeidet. 
 
I tillegg inviteres sentrale personer fra de enkelte klinikkene dersom det ansees 
formålstjenlig i forhold til hvilken avtale som   
 
Det er  som nevnt et  omfattende arbeid å revidere/gå gjennom samtlige avtaler. 
 
Det har vært  avholdt 9 heldagsmøter pluss at ei arbeidsgruppe har  hatt et dagsmøte 
knyttet til avtale 6 og 7. 
 
Mht behandlingsmåten i OSO, så  har KSUet oppfattet at OSO vil ha et samlet fremlegg 
når alle avtalene er gjennomgått. 
 
Status i arbeidet: 
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Avtaler som er ferdige  

Tjenesteavtale 1, 2, 6, 8, 9, 12 

Avtaler til behandling per i dag :   

3+5  ikke ferdig med 1.gangs gjennomgang 

7  ferdig med 1.gangs gjennomgang.  

Avtaler som vi ikke har begynt på: 

4     

10  har hatt en liten gjennomgang.  

11 ikke påbegynt  

Det er et mål at endelig sak om revidering av avtalene kan behandles i OSO i første 
høstmøte. 

OSOs medlemmer i KSUet kan om ønskelig orientere nærmere. 

 Forslag til  
 

Vedtak: 
 

1. OSO viser til orienteringen om arbeidet i KSUet. 
2. OSO ber om at saken om avtalerevidering legges fram i første høstmøte.  

 
24/2017 Etablering av ungdomsråd – oppnevning av medlemmer 

 
Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019) forutsetter at alle helseforetak skal ha egne 
Ungdomsråd. 
 
I Oppdragsdokumentet for 2017 er Nordlandssykehuset pålagt å opprette et slik råd. 
 
Arbeidet med etableringen i NLSH er så vidt kommet i gang, og medisinsk direktør har fått 
tilført en rådgiverstilling som blant annet skal komme med forslag til utvikling, organisering 
og drift av ungdomsrådet.  
 
Psykologspesialist Kari Bøckmann er tilsatt i stillingen.  
 
I forbindelse med opprettelse av ungdomsrådet ved NLSH skal det utarbeides forslag til 
mandat og vedtekter. Det innhentes nå dokumentasjon og erfaringer fra ungdomsråd ved 
andre HF der dette er etablert.  
 
I denne saken ønsker Kari Bøckmann å få innspill til mandatet for Ungdomsrådet ved 
NLSH. Hun ønsker særlig å få råd/ønsker i forhold til oppnevning av medlemmer ut fra 
OSOs kjennskap til ulike ungdomsmiljø i Nordland.  
 
Det er et uttalt mål å sikre en god representasjon av ungdommer som avspeiler 
helseforetakets nedslagsfelt (kjønn, alder, diagnosegrupper, geografi, etnisk bakgrunn 
mv.)  
 
Det er ønskelig at Ungdomsrådet skal ha et samarbeid med Brukeruutvalget. Hvordan 
dette skal være vil avklares i nær dialog med BU. 
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Vedlagt mandat for Ungdomsrådet ved UNN. 
 
En ber OSOs medlemmer vurdere om en kjenner til hvorfra medlemmer til et slikt 
Ungdomsråd kan rekrutteres.  
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
 
 

25/2017 Bredspektret antibiotikabehandling i kommunene – 
 
Bodø kommune har bedt om at OSO får nærmere orientering om denne saken. Det vises 
også til vedlagte brev fra  Mikrobiologisk fagområde til Fylkesmannen i Nordland. 
 
Overlege Hans Erling Simonsen og LIS-lege  Kristoffer Hammer Endresen vil orientere 
nærmere i OSO. 
 
Fra brevet siteres: 
 

 
 
 
Fylkesmannens vurdering er ikke kjent. 
 
Spørsmålet OSO og representantene fra Mikrobiologisk fagområde bør drøfte er hvordan 
Nordlandssykehuset og kommunene på best mulig måte kan samarbeide om 
problemstillingen som er reist i brevet. 
 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

25/2017 UiT - Norges arktiske universitet – orientering om helsefagutdanninger 
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Representant for universitet, Arnfinn Andersen vil gi en orientering om virksomheten som  
har aktualitet for OSO. 

26/2017 Kommunene orienterer om aktuelle samhandlingssaker/andre aktuelle saker 
 
Kommunene vil regionvis gi sine orienteringer 

27/2017 Administrerende direktør orienterer om aktuelle samhandlingssaker/andre aktuelle 
saker 
 
 

28/2017 Referater 
1. Brev til gravide i Lofoten 
2. Sommerdrift fødestua i Lofoten 
3. Invitasjon til kommunene – innspill OSO-saker 
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