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Saksbehandler:Steinar Pleym Pedersen Vår 

ref.:2016/3545 
/SPP 

 Innkalt 

  

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.dir  Nordlandssykehuset   

Trude Grønlund, klinikksjef  Rus/psyk.klinikken  

Olaug Kråkmo, klinikksjef  Medisin  

Tony Bakkejord, klinikksjef  Hode/bevegelse  

Tonje E. Hansen, fagsjef  

Markus Jântti, enhetsleder Diagnostisk klinikk Lofoten  

Gro-Marith Villadsen, direktørens stab  

  

Brukerrepresentant  

  

Barbara Priesemann  

  

Arbeidstakerrepresentant  

  

Johnny Jensen, Norsk sykepleierforbund  

Gry Berit Alvenes, LO  

  

Andre  

  

Randi Angelsen, kommunikasjonssjef Nordlandssykehuset  

Erik Martinsen, praksiskonsulent, Nordlandssykehuset  

  

Fylkesmannen  

  

Yngve Osbak  

  

Universitetene  
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Bodil Svendsgård, UiN, Universitetet i Nordland  

Arnfinn Andersen, UiT – Norges arktiske universitet  

  

KS  

  

Guri Moen Lajord  

  

  

  

  

  
 
Agenda: 
 
30/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 
31/2017 Godkjenning av referat fra møtet 19.04.17 
32/2017 Nordlandssykehuset – strategisk utviklingsplan – status 
33/2017 Overordnet samarbeidsorgan (OSO) – oppnevning av nye medlemmer for perioden 2017 – 2021 
34/2017 Erfaringsmøtene med kommunene 
35/2017 Utskrivningsklare døgn 2016 
36/2017 Tjenesteavtale nr. 13 c- ledsaging av pasienter til/fra spesialisthelsetjenesten og ved innleggelse i sykehus – orienteringssak 
37/2017 Adm.dir orienterer om aktuelle saker med samhandlingsperspektiv 
38/2017| Kommunene orienterer regionvis om aktuelle saker med samhandlingsperspektiv 
39/2017 Referater 
 
 
 
 

Sakskart: 
 
Saksnr.  Saksfremstilling 
30/2017 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Det vises til utsendte innkalling og saksliste. 
 
Forslag til  
 

Vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes. 
31/2017 Godkjenning av referat fra møtet 19.04.17 

 
Det vises til utsendte referat fra møtet 19.4.17. 
 
Forslag til  
 

Vedtak: 
 

1. Referatet godkjennes. 
32/2017 Nordlandssykehuset - strategisk Utviklingsplan - status 

 
Saksbehandler Gro-Marith Villadsen 
 
Bakgrunn 
 
I nasjonal helse og sykehusplan er Helseforetakene gitt i oppdrag å utvikle strategiske 
utviklingsplaner for minimum 15 år fremover. Vår frist er utgangen av mars 2018. I 
oppdraget heter det at prosessen skal være åpen og inkluderende, både internt og 
ekstern. Dokument strategisk toppdokument forventes å si noe om HVA 
Nordlandssykehuset skal være i fremtiden. Og det vil senere i år startes et arbeid med 
strategisk hoveddokument som forteller HVORDAN vi skal nå målene i 
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toppdokumentet. 
 
OSO ble i møtet 19. april 2017 sak 19/2017 orientert om arbeidet med 
Nordlandssykehusets strategisk utviklingsplan, toppdokumentet. Det ble der vedtatt at 
OSO ber om å bli orientert om det videre arbeidet i neste møte 13.06.17. 
 
Styret i Nordlandssykehuset er aktivt med i prosessen og fikk i styremøtet 15.05.17 sak 
46/2017 forelagt et drøftingsutkast med invitasjon til å vedta en foreløpig visjon og 
målformulering. Drøftingsutkastet har i tillegg vært lagt ut på NLSH.no, 
Nordlandssykehusets intranett Pulsen. Videre har det vært drøftet i klinikkenes og 
stabenes ledergrupper.  
‘ 
Det er etablert en styringsgruppe for prosjektet samt en referansegruppe for arbeidet 
med strategisk utviklingsplan som er i henhold til veileder for arbeidet med strategiske 
utviklingsplaner. Invitasjoner til referansegruppen baserer seg på en intern interessent- 
analyse. Første møte i referansegruppen vil være 7. juni. Arbeidet så langt med 
strategisk utviklingsplan viser at denne prosessen engasjerer bredt og hvor det kommer 
mange gode innspill.  
 
For å strukturere prosessen er innspillene til drøftingsutkastet til toppdokumentet delt 
inn i tre deler:  
 
• Visjon og målformulering (2 øverste nivåer i figuren for Nordlandssykehusets strategi). 
Styrebehandlet 15. mai.  
 
• Strategiske satsningsområder (de tre midterste nivåene i figuren). Dette antar vi vil 
være områdene for utvikling av hovedstrategier for foretaket. Drøftinger rundt slike 
strategier vil påbegynnes i organisasjonen etter at styret har gitt mer førende 
oppfatninger rundt visjon og overordnede målformuleringer.  
 
• Nederste nivå i figuren er tenkte områder for støttende strategier. 
 
 
Styret vedtok følgende i sak 46-2017 
 
Status strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF - Orientering om 
prosess og tilbakemeldinger på visjon og overordnet målformulering 
  

1. Med henvisning til den strategiske figur som var lagt til grunn ved styrets 
drøfting gir styret tilslutning til at viljeserklæringen ‘Pasienten først’, skal stå 
øverst i fremstillingen. På nivå under denne erklæringen skal visjonen til NLSH 
HF uttrykkes.  Styret ønsker at administrasjonen skal arbeide videre med 
formulering av slik og komme tilbake med forslag til styremøtet 19.06.17. På 
nivå 3 og 4 i den visuelle fremstillingen skal de overordnede målene ‘Rett 
behandling, til rett tid, på rett sted’ og ‘ Et faglig sterkt, åpent og lærende 
sykehus’ formidles. 
 

2. Styret ønsker at administrasjonen nå fram til styremøtet 19.06 bearbeider de 
tilhørende tekster til de fire øverste nivå, som definert i vedtakspunkt 1.  

 
3. Styret mener det nå kan igangsettes arbeider med utvikling av kandidater til 

hovedstrategier for å møte de overordnede mål for foretaket.  Slike kandidater 
til hovedstrategier kan utvikles innen tema : ‘faglig sterkt’, ‘ åpent og lærende’ 
‘samhandling’ ‘pasientsikkerhet’, ’teknologi og innovasjon’ ,’forskning og 
undervisning’. 
 

 
Forslag til 
 

Vedtak: 
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1. OSO ber om orientering om arbeidet med strategisk utviklingsplan, ved hvert 
møte til saken er avsluttet.   

2. OSO tar for øvrig saken til orientering 

 
33/2017 Overordnet samarbeidsorgan (OSO) – oppnevning av nye medlemmer for 

perioden 2017 – 2021 
 
I henhold til OSOs vedtekter § 3 oppnevnes medlemmene i OSO for 4 år av gangen. 
Tidsrommet følger stortingsvalgperioden. 
Det skal således velges nytt OSO som skal tiltre høsten 2017. 
Det skal også velges leder og nestleder. 
 
Ledervervet alternerer og for kommende 2-årsperiode skal lederen kom mer fra 
helseforetaket. 
 
Helseforetakets representanter utpekes av administrerende direktør, mens 
regionrådene har valgt de kommunale representantene. 
 
Representantene har personlige vararepr. 
 
Regionene har slik representasjon: 
 
Salten  - 3 
Lofoten – 2 
Vesterålen – 2. 
 
Brukerutvalgets leder møter i OSO. 
Organisasjonene møter med 2 representanter. 
Øvrige deltakere: 
 
KS – 1 
Universitetene – 1 hver 
Fylkesmannen - 1  
 
Høsten 2017 har OSO berammet 2 møter, henholdsvis 13. september og 30. 
november. 
 
En tar sikte på å konstituere nytt OSO i møtet 30.11. 
 
OSO ber aktuelle regionråd/organisasjoner/institusjoner gjøre sine oppnevninger innen 
1. oktober. 
 
 
Forslag til  
 

Vedtak: 
 

1. Nytt overordnet samarbeidsorgan (OSO) skal velges for perioden 2017 – 2021.  
2. Nytt OSO konstitueres i møtet 30.11.17. 
3. OSO ber aktuelle regionråd/organisasjoner/institusjoner gjøre sine 

oppnevninger innen 1. oktober. 
 

34/2017 Erfaringsmøtene med kommunene vår 2017 
 
I tråd med praksis avvikler kommunene og Nordlandssykehuset erfaringsmøtene vår og 
høst. Møtene har dialogpreg og nyttes i hovedsak i gjensidig forbedringsarbeid. 
 
I tillegg har en «faglige sekvenser». 
 
Denne våren avvikles møtene slik: 
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29.5 – Vesterålen –   kl. 11:30 – 15:00 – møterommet 3.etg 
30.5 – «Indre Salten»  kl. 11:30 – 15:30 – Fauske helsetun 
1.6  -  «ytre Salten»   kl. 12:00 – 15:30 -  møterom G 0426 og 27 
2.6 -   Lofoten   kl. 11:30 – 14:00 -  store møterom 3. etg sykehuset 
 
Vi har utarbeidet denne agendaen, men er fortsatt åpen for innspill fra dere: 
 

1. Pakkeforløp kreft – samhandling med kommunene v. Espen Solberg og 
Ellen Oskarsen, kreftkoordinatorer NLSH 

2. Elektronisk samhandling – generell status og utfordringer. Kommunenes 
bes forberede seg på egen status v. Monika Eriksen, NLSH 

3. Avvik pr. 1. halvår 2017 
4. Kommunerunden – hvilke samhandlingsfokus ønskes ? 
5. Sykehusrunden – formidling av aktuelle saker 

 
 
I og med at møtene avvikles etter at OSOs dokumenter er sendt ut, vil det bli muntlig 
referat fra møtene. 
Forslag til  
 

Vedtak: 
 

1. OSO tar saken til orientering. 
35/2017 Utskrivningsklare døgn 2016 

 
OSO drøftet i 2016 hvordan en ønsket å behandle statistikken for utskrivningsklare 
døgn. 
 
Vedlagt statistikk for 2016. 
 
Det var enighet om at denne legges fram for OSO i junimøtet. 
 
Med bakgrunn i OSOs beslutning, ble kommunene kontaktet mht kvalitetssjekk av egne 
registrerte tall opp mot NLSH sine tall. 
 
Det vises her til brev av 19.01.17. 
 
Ikke alle kommunene har svart, og svarene vi har fått tilbake er av ulik kvalitet. 
 
NLSH har ved flere anledninger gått gjennom sine rutiner når det gjelder registrering, og 
ikke minst avregistrering – av døgn for pasienter som er vurdert som utskrivningsklar. 
Det forventes bedre presisjon på disse tallene fremover. 
 
Utfra forannevnte kan en konkludere at avvik fra vedlagte statistikk kan ha sin årsak 
både i kommunen og i helseforetaket. 
 
Totalt har vi registrert 1308 døgn i 2016 mot 1380 i 2017. 
 
Regionvis fordeler tallene seg slik: 
 

Lofoten 45 
Vesterålen 364 
Salten 861 
Andre 38 

 

 Størst problemer er i Meløy kommune som har over 50 % av alle døgnene i Salten. Det 
er sendt bekymringsmelding til kommunen. 
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Lofoten som region viser gode tall. 
 
Forslag til  
 

Vedtak: 
 

1. OSO tar saken til orientering. 
36/2017 Tjenesteavtale nr. 13 – ledsaging av pasienter til/fra spesialisthelsetjenesten og 

ved innleggelse i sykehus - orienteringssak 
 
Tjenesteavtalen ble inngått med kommunene i 2014. 
 
Avtalen inngått med Sortland kommune vedlegges saken. I tillegg vedlegges oppslag 
fra Bladet Vesterålen av 23.05.17. 
 
Bø kommune/Sortland kommune ønsker en nærmere orientering om hvordan 
Nordlandssykehuset praktiserer sine forpliktelser i forhold til vedlagte tjenesteavtale. 
 
Formålet med tjenesteavtalen er å sikre bedre pasientbehandling og pasientforløp. 
Avtalen skal klargjøre kommunens og helseforetakets ansvar og forpliktelser knyttet til 
pasienters behov for ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og/eller ved 
opphold/innleggelse i sykehus. 
 
Ved vurdering av behov for ledsager, avtalens pkt 7 skal følgende vektlegges: 
 

• Pasientens forflytningsevne 
• Pasientens orienteringsevne 
• Pasientens evne til å kommunisere (forstå og/eller gjøre seg forstått) 
• Vurdering av sannsynligheten for at det vil oppstå behov for hjelp under reisen 

eller innleggelsen 
• Generell vurdering av hvor belastende reisen og/eller innleggelsen vil v ære i 

forhold til pasientens generelle og spesielle tilstand. 
 
Tjenesteavtalens pkt. 8 omhandler: 
 
8.1 Ledsager ved reise til spesialisthelsetjenesten 
8.2 Ledsager ved reise fra spesialisthelsetjenesten 
8.3 Ansvar for å skaffe ledsager 
8.4 Dekning av utgifter til ledsager ved reise 
8.5 Oppgjør mellom NLSH v/Pasientreiser og kommunen  
 
Artikkelen i Bladet Vesterålen gir en rimelig korrekt beskrivelse av situasjonen i 
kommunene: 
 

• Kommunens ansvar/forpliktelser håndteres ulikt 
• Nordlandssykehuset finansierer utgiftene til pasienter som har rett til ledsager 

 
Erfaringene til pasientreiser er at ledsagerbehovet i de  aller fleste kommunene ivaretas 
uten at pasientreiser er involvert. 
 
Det er også viktig å påpeke at pasientreiser ikke har ansvar for å organisere denne 
tjenesten i kommunene. 
 
Ved behov for ledsaging i forbindelse med pasientreiser, dekkes dette etter 
pasientreiseforskriften, det vil si Nordlandssykehuset. Se § 17 og 18 i vedlagte forskrift. 
 
Om OSO ønsker en grundigere sak hvor representanter fra pasientreiser kommer i 
OSO og gir orientering om erfaringene med tjenesten, så kan en legge til rette for dette i 
første høstmøte. 
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Forslag til  
 

Vedtak: 
 

1. OSO tar saken til orientering. 
 
 

37/2017 Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker med 
samhandlingsperspektiv 
 
Forslag til  
 

Vedtak: 
 
OSO tar informasjonen til orientering. 
 

38/2017 Kommunene orienterer regionvis om aktuelle saker med samhandlingsperspektiv 
 
Forslag til  
 

Vedtak: 
 
OSO tar informasjonen til orientering. 
 

39/2017 Referater 
 

1. Meløy kommune – utskrivningsklare døgn – bekymringsmelding 
2. Regionrådene – dialogmøtene - alternering 

 
 
Forslag til  
 

Vedtak: 
 

1. OSO tar referatene til orientering. 
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REFERAT 
OVERORDNET 

SAMARBEIDSORGAN (OSO) 
 
 
 
 
Dato : 19.04.2017 
 
 
Sted : Nordlandssykehuset, Bodø 
 
 
Tidspunkt:  10:30 – 15.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saksbehandler:Steinar Pleym Pedersen Vår 
ref.:2016/3544 
/SPP 

  

  

Si
de  1 



Leder M=møtt – F-
forfall 

  

Kommunalsjef Nils Olav Hagen, Vestvågøy kommune M 

  

Øvrige kommunale medlemmer  

Marion Celius, Helse og omsorgsleder, Hadsel kommune M – til 14:15 

Jan Håkon Juul, kommuneoverlege Vågan kommune M 

Eirik Andre Hopland, rådmann Hamarøy kommune M 

Mona Karlsen, rådgiver Bodø Kommune M 

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

  

  

Helseforetakets øvrige medlemmer  

  

Paul Martin Strand, adm.direktør Nordlandssykehuset M 

Trude Grønlund, klinikksjef Rus/psyk.klinikken M 

Olaug Kråkmo, klinikksjef Medisin M 

Eystein P. Larsen, juridisk rådgiver M 

Tony Bakkejord, klinikksjef Hode/bevegelse M 

Kari Bøckmann, rådgiver medisinsk direktør M 

Gro-Marith Villadsen, direktørens stab M 

  

Brukerrepresentant  

Carl Eliassen M til 14:30 

  

Arbeidstakerrepresentant  

Johnny Jensen, Norsk sykepleierforbund M 

Gry Berit Alvenes, LO F 

  

Fylkesmannen  

Yngve Osbak M- til 12:00 

  

KS  

Guri Moen Lajord M – til 14:15 

  

Universitetene  

Bodil Svendsgård, Universitetet i Nordland F 

Arnfinn Andersen, UiT – Norges arktiske universitet, Tromsø M 

  

Andre  

  

Erik Martinsen, praksiskonsulent Lofoten F 

Randi Angelsen, Kommunikasjonssjef Nordlandssykehuset M 

Lena Breivik, sak 20/2017 M 

  

Overlege Erling Simonsen, sak 25/2017 M 

LIS-lege Kristoffer Endresen, sak 25/2017 M 
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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 
 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 
 
 

16/2017 Godkjenning av referat fra møtet 13.02.2017 
 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 
• Referatet fra møtet 13.02.17 godkjennes, men med korreksjon (sak 12) at forbedringsnettverket 

ikke er nedlagt i Lofoten, men fortsetter uten medvirkning fra Nordlandssykehuset. 
 

17/2017 Nasjonal Helse- og sykehusplan – rapport pr. 2.3.17 – kirurgisk akuttberedskap og 
elektiv kirurgi med berørte fagområder 
 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 

1. OSO er tilfreds med at OSO er holdt løpende orientert om framdriften i prosjektet, 
og er svært tilfreds med vedtaket i Helse Nord sitt styre 18.04.17. 
 

18/2017 Dialogmøtet 2017 – tilbakemeldinger – forslag til endring 
 
Saksbehandler: Nils Olav Hagen 
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Enstemmig 
 

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. 
 
 
 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 

1. OSO ber om å bli orientert om det videre arbeidet med strategisk 
utviklingsplan i neste møte 13.06.17. 

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. 
 
Enstemmig 
 

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. 
 

4. Merknadene som fremkom under OSOs behandling innarbeides i endelig rapport. 
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21/2017 Innspill til Samarbeidsutvalget mellom kommunene/KS i Nord Norge og Helse Nord 
RHF 
 
Enstemmig  

Vedtak: 

 

1. OSO viser til vedtak i samarbeidsutvalget Helse Nord/KS datert 24.2.17. 

2. OSO viser også til eget vedtak i sak 40/2015. 

3. OSO mener det «regionale nivået» må ta systemansvar for etablering av 
adekvate/aktuelle samarbeidsorganer i regionen. Som eksempel vises det her til 
Samhandlingsforumet som Helse Nord driver på en svært god måte. 

4. Utover forannevnte har ikke OSO ytterligere innspill til saken. 

 

22/2017 Samhandlingskonferansen 2017 – program – orientering 
 
. 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 

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

2. OSO ønsker fort ettertiden at det blir færre innlegg og bedre tid til plenum.  
 
 

23/2017 Revidering av Overordnet samarbeidsavtale – tjenesteavtalene. Status  
 
 
Enstemmig  
 

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 

 
Enstemmig  
 

Vedtak: 
 

1. OSO er svært fornøyd med fremdriften i arbeidet vedr. etablering av Ungdomsråd 
ved Nordlandssykehuset. 

2. OSO påpeker viktigheten av geografisk spredning mht representasjon i 
Ungdomsrådet. 

3. OSO inviterer leder av Ungdomsrådet til møte i OSO så snart det er mulig. 
 
 

25/2017 Bredspektret antibiotikabehandling i kommunene  
 
 
Enstemmig  
 

Vedtak: 
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1. OSO viser til grundig informasjon om saken, og anser det som svært viktig at 

kunnskap om risikofaktorer knyttet til antibiotikabehandling blir distribuert bredt i 
aktuelle miljø. 

2. Det er under etablering en PILOT  i Bødø som OSO ønsker videre kunnskap om. 
3. Fagmiljøet med NLSH utarbeider en prosedyreveiledning for bruk i kommunene. 
4. Fagmiljøet på NLSH deltar på fagdagene i Lofoten og Vesterålen høsten 2017. 

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

Vedtak: 
 
 

1. Informasjonen tas til orientering. 
26/2017 Kommunene orienterer om aktuelle samhandlingssaker/andre aktuelle saker 

 
Stikkordsmessig kan orienteringene oppsummeres slik: 
 
Beiarn kommune:  
Legevakt(LV) samarbeid med Bodø Kommune. Rykker ut ved rød respons. 
Inst.plaser. Legger ned 5 plasser - men etablere 7 omsorgsboliger. 
 
Gildeskål kommune: 
LV - rykker ut, men tett kommunikasjon med AMK. 
Institusjonsplasser redusert med 6 langtidsplasser fra 2016.  4 korttidsplasser + 1 KAD 
etablert. Omsorgsboliger med heldøgnstjeneste. Styrket hjemmetjenesten. 
 
Bodø Kommune : 
Praksis at anestesilege fra NLSH rykker ut ved rød respons. 
Ingen formell avtale, men omforent. Sølvsuper i bruk fra 2014. Full drift i 2015. 338 
institusjonsplasser. Planer om økning i 2020. 
 
Hamarøy kommune:  
Sykehjem med 32 plasser. Lagt ned avd. m 8 plasser i sommer. Reåpnet.  
Gammelt sykehjem - arbeidstilsynet krever renovering av bygg eller nytt.  
LV - felles. m Tysfjord og Steigen. Rykker ut ved behov.  
Blålysbygg på Innhavet under planlegging. 
Kommunen etterlyser opplysninger om hvordan oppnevning av medlemmer til Nordnorsk 
samarbeidsutvalg for helseutdanning skjer.  
Orientering om dette vedlegges referatet. 
 
Fauske kommune:  
Uniformert bil for utrykning - uten blålys. Rykker ut v. behov vurdert av lege. Er i pilot mht 
bakvaktsordning for leger. Bygger blålysbygg. Ferdig 2019. Forhandlinger m Saltdal mht 
deltakelse i LV. 
Inst.plasser:  hatt 8 dobbeltrom. Stengt 4 fra jul. Ambisjon om å stenge de 4 siste. 
Øke m 11 Institusjonsplasser fra årsskiftet i nytt bygg. + omsorgsboliger. Startet utredning 
ny demensomsorg. Åpner i Sulis. / Sagatun 
 
Vågan kommune: LV-bil. Rykker ut. Ikke blålys. 
Instplasser: vedtatt å bygge lokalmedisinsk senter. Øker med 15-16 korttidsplasser. Folk 
ønsker å bo hjemme. Demensomsorg utfordrende. Satser på trygghets/velferdsteknologi. 
Satser på korttidsplasser. 
Vestvågøy kommune: 
 IKL  - kriterier for utrykning. LV-bil. Lav terskel for utrykning. KAD ligger i IKL og den er 
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IKL. 
50 plasser for demente. Redusert med 4 plasser. 
VVS m korttidsavdeling. 
Bo- og service 53 leiligheter. 
Dagsenter for demente. 
Status quo de siste 2 år. Også opptatt av velferdsteknologi slik at pasient kan bo så lenge 
som mulig hjemme. 
Forsterket Omsorgsboliger med bemanning for psyk/rus planlegges bygd i nåværende 
handlingsplan (2017 – 2020). 
 
 
Vesterålskommunene 
Ingen info. 
 
Øvrige kommuner som ikke nevnt ble det ikke gitt info om. 
 
  
Enstemmig  
 

Vedtak: 
 
 

1. Informasjonen tas til orientering. 
27/2017 Administrerende direktør orienterer om aktuelle samhandlingssaker/andre aktuelle 

saker 
 
 
Driften:  balanse i økonomien.  
  
Fristbrudd : vært blant de dårligste - nu på et greit nivå. Ikke nådd 0. Ligger nu på 2.4 %. 
Mengden 1-5 dagers forsinkelse.  
Ventende/venteliste - god jobbing. 
 
Januar 2016 over 10000 på vent. Mars 2017 6500 ventende. Fokus på de lengst 
ventende. 
 
Henvisninger skal. Vurderes i løpet av 10 dgr. 
 
Psykisk-helse og rus:  akuttpsyk tlf etablert. Hatt problemer m løsningen. Noe skyldes 
tekniske forhold. Kun ment for leger/helsepersonell som sitter m pas som skal ringe. Ikke 
for pas/pårørende.- Lager et notat som vi sender ut. 
 
PCI - muligens til styret i HN i april eller mai. Forventer samme innstilling som i forrige sak. 
 
Nyfødtintensiv:  Midt, Vest og Helse Nord satser på å drive videre som idag. 
 
Orienterte også om politiske besøk. 
 
Enstemmig  
 

Vedtak: 
 
 
Informasjonen tas til orientering. 
 

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

 
Enstemmig  
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Vedtak: 

 
1. Referatene tas til orientering. 

 
  

  

 
 

Side 8 av8 



Drøftingsutkast Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF 2017 - 2035 Ver 10.2 – 21.04.17

Nordlandssykehuset for fremtiden
Drøftingsutkast til toppdokument



Drøftingsutkast Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF 2017 - 2035 Ver 10.2 – 21.04.17

I nasjonal helse og sykehusplan er Helseforetakene gitt i oppdrag å utvikle strategiske utviklingsplaner for minimum 15 år fremover. Vår frist er utgangen av mars 2018. I oppdraget 

heter det at prosessen skal være åpen og inkluderende, både internt og ekstern. Det foreliggende dokument er et drøftingsutkast til strategisk toppdokument som skal si noe om HVA 

Nordlandssykehuset skal være i fremtiden. Det vil senere i år bli påbegynt et strategisk hoveddokument som forteller HVORDAN vi skal nå målene i toppdokumentet.

Dette drøftingsutkastet er ment som et underlag for diskusjon og innspill. Innspill er ønsket fra brukere og pårørende, fra samarbeidspartnere og andre interessenter, og fra egne 

ansatte. Slike kan gis på to måter, enten i de planlagte interne prosesser gjennom ledergruppene til klinikksjefer og stabssjefer eller ved å sende høringsinnspill til mailadressen: 

strategisk.utvikling@nlsh.no

Drøftingsutkastet er det første av 4 høringsversjoner som vår og sommer 2017 vil sendes ut med egne høringsfrister før styret skal ta en endelig beslutning på strategisk 

toppdokument i oktober 2017. Denne første versjonen har høringsfrist 10 mai 2017. De ulike høringsinnspillene vil i sammenstilt form bli fremlagt til styrets drøftinger i møtene i mai, 

juni, august og oktober. Forut hvert styremøtet vil versjoner og høringsinnspill også, så langt praktisk gjennomførbart, bli drøftet i AMU. styringsgruppen, referansegruppen, OSO 

(samarbeidsorgan med kommunene i vårt opptaksområde), brukerutvalget samt i arbeidsgruppen for strategisk utviklingsplan

Drøftingsutkast strategisk utviklingsplan 2017-2035 
Tekstdokument til grunnlag for diskusjon og innspill

mailto:strategisk.utvikling%40nlsh.no?subject=Innspill%20til%20strategisk%20utviklingsplan
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Nordlandssykehuset for fremtiden:

Hvordan ønsker vi at våre pasienter og pårørende skal oppleve møtet med Nordlandssykehuset i 2035?  
Dette dokumentet beskriver Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan fram mot 2035. Våre mål og verdier tydeliggjøres i dette dokumentet. Hvordan vi skal nå målene beskrives 
i et annet dokument, i et strategisk hoveddokument som vil bli utformet i perioden frem til februar 2018. I Strategisk utviklingsplan Hoveddokument vil det komme innledende 
kapittel med beskrivelse av overordnede demografiske og faglige utviklingstrekk.

Nordlandssykehuset skal levere spesialisthelsetjenester til befolkningen i Salten, Vesterålen og Lofoten, til sammen 136 000 innbyggere. I alt  83.000 bor i Salten, 23 0000 i Lofoten 
23.000  og 30 000 har sitt bosted i Vesterålen. For noen områder leverer Nordlandsykehuset tjenester også til befolkningen på Helgeland. Statistisk sentralbyrå (SSB) sine framskrivninger 
viser at regionen som helhet vil ha et relativt stabilt innbyggertall, men at antallet eldre vil stige fram mot 2040. 

Fremtidens helsevesen møter flere utfordringer. Flere overlever men kostnader til behandling øker. Vi lever lengre og andelen eldre i befolkningen øker. Økningen i andel eldre 
er forventet å være større enn i byer. Det er et økende antall kreftpasienter. Antallet pasienter med diabetes, kols og overvekt øker. Det er en betydelig variasjon i tilbudet av-, og 
forbruket av helsetjenester både nasjonalt og regionalt. Samtidig som behovene for helsetjenester øker og mulighetene blir flere, så vil det bli en økende mangel på helsepersonell i 
årene fremover.

Vår visjon er at vi skal være (ulike alternativer):

• et åpent og lærende sykehus i faglig utvikling

• i faglig front til beste for pasienten

• et faglig sterkt og trygt valg for deg

• gode mennesker i gode systemer

• Sammen for din helse

• Vi skal skape et sykehus preget av samarbeid, læring og trivsel

• Rett behandling til rett tid, på rett sted- og nivå
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Pasient og pårørende
Nordlandssykehuset skal gi helsetjenester med høy kvalitet som gir trygghet til våre pasienter. Pasienter og pårørende som 
kommer til Nordlandssykehuset skal oppleve å bli møtt med respekt, anerkjennelse og innlevelse. De skal til enhver tid ha 
tilstrekkelig informasjon. Deres kunnskap skal etterspørres og innsats anerkjennes. Helsepersonell skal ta utgangspunkt i 
pasientens ønsker, ressurser og målsettinger ved planlegging av behandling og oppfølging. Pasienten gis valgmuligheter 
og deltar aktivt i utforming, gjennomføring og evaluering av egen helsehjelp. Pasientens mål om best mulig 
funksjons- og mestringsevne, livskvalitet, ønskemål, selvstendighet og deltakelse, sosialt og i samfunnet, ivaretas 
i alle ledd. Nordlandssykehusets samlede innsats skal rettes mot å gi hensiktsmessig og målrettet behandling 
til alle våre pasienter i alle livets faser. Alle deler av sykehuset skal tydelig og med all kraft støtte opp under 
kjernevirksomheten og hensynet til pasienten skal alltid settes fremst innenfor de rammene som stilles til 
disposisjon.

Helsepersonell skal også ha blikk for familiens helhetlige situasjon, både før under og etter behandling 
hos oss. Barn som pårørende skal inkluderes og ivaretas slik at sykdom ikke dominerer deres hverdag 
i større grad enn nødvendig. Pårørende som har omsorgsoppgaver som grenser opp mot det å være 
helsehjelp skal ha nødvendig opplæring, oppfølging og støtte. Pårørende er for de fleste pasienter 
deres viktigste støttespillere over tid og må involveres tidlig.

Utforming av fremtidens helsetjenester ved Nordlandssykehuset skal inkludere meninger 
og synspunkter til pasienter og pårørende. 

Mulige mål de neste fem år kan eksempelvis være:
• Pasienten har tilstrekkelig og individuelt tilpasset informasjon, før under og etter behandling  
 ved Nordlandssykehuset 
• Implementere «Et vennlig sykehus» i hele Nordlandssykehuset
• Behandling inkluder familien der det er relevant
• Bidra til utvikling av verktøy som bidrar til at pasienter og pårørende kan ta aktivt del i valg om egen behandling,  
 for eksempel «minebehandlingsvalg.no»
• Pilotere løsninger som gjør at pasienten kan aktivt bidra med egne helseopplysninger

Mulig langsiktige mål frem til 2035 kan eksempelvis være:
• Nordlandssykehuset har ansatt erfaringskonsulenter som bidrar både på systemnivå og i direkte pasientkontakt
• Pasienten kan bestille timer via nett/mobile enheter og får umiddelbar tilbakemelding om videre plan.  
 All korrespondanse går via mobile sikre enheter.

TILBAKE
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Rett behandling, til rett tid, på rett sted- og nivå
Utredningen og behandlingen som tilbys ved Nordlandssykehuset skal være av høy kvalitet. Pasienter og pårørende 
skal være trygg på at de møter kvalifisert helsepersonell med respekt for deres individuelle ønsker og behov. Alle 
medarbeidere ved Nordlandssykehuset som ikke behandler pasienter skal støtte opp under helsepersonellets 
behandling av pasienter og pårørende. Hensynet til pasienter og pårørende skal være førende for de valg 
Nordlandssykehuset tar.
Befolkningen i Nordland er spredt og tidvis er pasientgrunnlaget for lite til at alle tjenester kan tilbys 
alle steder. Nordlandssykehuset skal så langt som mulig gi et tilbud nært der pasient bor. Nærhet til 
pasienten og pårørende reduserer belastninger for den enkelte, det er miljøvennlig, tidsbesparende og 
kostnadsbesparende og vil være med på gjøre et desentralisert bosettingsmønster mulig i et moderne 
samfunn med dets krav til god, tidsriktig og lik behandling. I de tilfellene det haster, skal sykehuset 
være organisert, trent og fysisk oppbygd på en slik måte at god behandling kan gis. I hovedsak skal 
øyeblikkelig hjelp ytes så nært pasientens bosted som mulig, og så snart en forflytning til høyere 
behandlingsnivå er nødvendig, skal dette skje raskt og sikkert.

Mulige mål de neste fem år kan eksempelvis være:
• Behandling skal i størst mulig utstrekning gis nært pasientens hjemsted 
• Fullføre implementering av nasjonale pakkeforløp innen psykisk helsevern og somatikk

Mulige langsiktige mål frem til 2035 kan eksempelvis være:
• Pasienter og pårørende skal oppleve kommunehelsetjenesten og    
 spesialisthelsetjenesten som sammenhengende og helhetlig
 – Pasienter med kroniske og/eller komplekse tilstander får helhetlig oppfølgning 
 – Pasienter skal slippe å gjenfortelle, forklare, og bringe informasjon til hver ny behandler de møter 
• Pasienter får behandling så raskt som de ønsker det



Drøftingsutkast Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF 2017 - 2035 Ver 10.2 – 21.04.17

PASIENT  
OG PÅRØRENDE

KVALITET

PASIENT-
SIKKERHET

ØKONOMI LEDELSE HMS UTDANNING, REKRUTTERING  
OG KOMPETANSE

BYGG, INFRASTRUKTUR 
OG YTRE MILJØ

SAMHANDLING TEKNOLOGI OG 
INNOVASJON

FORSKNING & 
UNDERVISNING

R
ES

PEK
T

TR
YG

G
H

ET

RETT BEHANDLING  
TIL RETT TID, PÅ RETT  

STED- OG NIVÅ

MEDARBEIDERE

ET ÅPENT OG LÆRENDE FORETAK  
I FAGLIG UTVIKLING

Medarbeidere 
Våre medarbeidere er Nordlandssykehusets viktigste ressurs. 

Nordlandssykehuset er avhengig av personell med ulik utdanning og ulik grad av kompetanse. Moderne sykehus er 
komplekse organisasjoner hvor alles innsats er nødvendig for å utvikle og levere fremtidens helsetjenester. Ved å 
optimalisere oppgavedeling oppnås bedre kvalitet og medarbeidere får frigitt tid til å utøve sine kjerneoppgaver. 
Medarbeidere med spisskompetanse skal ikke utøve tjenester som kan utføres av annet personell med lik, eller 
bedre, kvalitet. 

Nordlandssykehuset er en høykompetent kunnskapsorganisasjon. Foretaket verdsetter og satser 
på medarbeidere som ønsker å bidra med fagutvikling nasjonalt gjennom kompetanseutvikling, 
forbedringsarbeid og forskning. Tjenester med høy kvalitet leveres av medarbeidere som gis mulighet til 
kontinuerlig faglig oppdatering og utvikling.

Nordlandssykehuset har til hensikt å ha et trygt og godt arbeidsmiljø som stimulerer til kontinuerlig 
forbedringsarbeid og åpenhet rundt kvalitetsarbeid. Åpenhet fordrer trygge, motiverte 
medarbeidere med respekt for hverandres rolle, kompetanse, ansvar og funksjon.  

Nordlandssykehuset ønsker å være en arbeidsplass der medarbeiderne blir sett, hørt og 
involvert i utvikling av tjenestetilbudet. Nordlandssykehuset ønsker at medarbeiderne våre 
skal være stolte av å jobbe her. 

Mulige mål de neste fem år kan eksempelvis være:
• Medarbeidere skal vite hva som er Nordlandssykehusets målsetninger for fremtiden
• Alle medarbeidere ved Nordlandssykehuset har gjennomført kompetansekartlegging og har en kompetanseplan
• Medarbeider skal være med å ta i bruk nye teknologiske løsninger og muligheter i behandling og kontakt med  
 pasienter og pårørende
• Medarbeidere er sammen med pasienter og pårørende aktive bidragsytere i utvikling av tjenestetilbudet 

Mulige langsiktige mål frem til 2035 kan eksempelvis være:
• Nordlandssykehuset skal være en av de mest attraktive arbeidsplassene i Norge
• Nordlandssykehuset skal ha teknologiske løsninger som frigir personellressurser der dette er mulig
• Samtlige ansatte har Nordlandssykehusets mål i «ryggmargen» og jobber sammen for å nå målsetningene

TILBAKE
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Et åpent og lærende foretak i faglig utvikling

Åpent og lærende
Åpenhet er sentralt for ål oppnå kontinuerlig forbedring og faglig utvikling. Helseperosnell må lytte til pasientenes, 
pårørendes og hverandres erfaringer og diskutere resultater av vår pasientbehandling regelmessig. I et åpent og lærende 
sykehus meldes avvik for å lære, ikke for å fordele skyld. Nye tjenester skal baseres på forskning og erfaringer fra 
kontinuerlig forbedringsarbeid. Nordlandssykehuset skal være en lærende organisasjon preget av en  kultur for 
systematisk forbedring drevet med utgangspunkt i behovene til pasienter og pårørende.

Mulige mål de neste fem år kan eksempelvis være:
• Alle ledere og nøkkelpersonell har fått opplæring i forbedringsarbeid, og har fokus på kontinuerlig   
 forbedringsarbeid 
• At samtlige medarbeidere har gjennomført kompetansekartlegging og alle avdelinger/enheter har en   
 kompetanseplan for sine medarbeidere

Mulige langsiktige mål frem til 2035 kan eksempelvis være:
• Har implementert systemer som er proaktive med tanke på uønskede hendelser slik at tiltak 
kan iverksettes før skade påføres

Faglig utvikling
Vi kan ikke gjøre alt for alle, det må prioriteres

Nordlandssykehuset er et foretak med både lokal- og sentralsykehus funksjoner i Nordland. På noen områder utvikles fag slik at helsetilbud kan desentraliseres. På andre områder 
er kompleksiteten og pasientgrunnlag slik at ikke alle tjenester kan og bør tilbys på alle lokasjoner. Nye medisiner utvikles og gir nye muligheter, men tidvis skjer dette til en høy pris. 
Befolkningsutvikling, utviklingstrekk for behov for spesialisthelsetjenester, endringer i samhandling mellom spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og primærhelsetjenesten samt 
faglig utvikling gir et komplekst framtidsscenario. 

Forskningsaktiviteten i helseforetaket er stadig økende og utdanningstilbudet er utvidet ved at medisinstudenter fra Norges arktiske universitet kan ta de to siste årene av  
studiet i Nordlandssykehuset. Med en solid forskningsbasert faglig utvikling vil antall spesialiseringer i Bodø kunne økes i fremtiden, og dette vil igjen føre til at utdanning  
av både spesialsykepleiere og medisinere kan økes. Nordlandssykehuset skal tilby et bredt spekter av helsetjenester i faglig front til befolkningen i vårt område. 

I strategiperioden er det enkelte områder som vil ha større oppmerksomhet: 

Mulige mål de neste fem år kan eksempelvis være:

Mulige langsiktige mål frem til 2035 kan eksempelvis være:
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Samhandling 
Samarbeidet i Nordlandssykehuset, og mellom helseforetaket og samarbeidspartnerne, skal bære preg av at pasienten er 
i sentrum og at det å skape et godt pasientforløp for den enkelte er tjenestenes fremste mål. Samhandlingen skal være 
preget av likeverd. Prinsippet om at pasienten til enhver tid skal ha riktig tilbud på riktig sted, til riktig tid skal følges. 

Mulige mål de neste fem år kan eksempelvis være:
• Videreutvikle de desentraliserte spesialisthelsetjenestene
• Sikre samarbeid i alle ledd (internt/eksternt) slik at resultatet blir sømløse pasientforløp med god kvalitet

Mulige langsiktige mål frem til 2035 kan eksempelvis være:
• Optimalisere og samle pasient nær informasjon, gjøre den tilgjengelig for hele helsetjenesten
• Aktivt bidra til at kunstige organisatoriske siloer bygges ned

TILBAKE
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Pasientsikkerhet 
Pasientsikkerheten er et resultat av sykehusets systematiske arbeid for å redusere risikoen for unødvendige skader 
og komplikasjoner etter medisinsk behandling og pleie. For å få til dette trenger man gode systemer, engasjerte og 
kunnskapsrike ansatte, en proaktiv pasientsikkerhetskultur og fokus på kontinuerlig læring. Vi trenger gode systemer 
for å måle kvaliteten og skadene av vår behandling. I tillegg må vi ha systemer for stadig å forbedre resultatene av 
behandlingen. En strategi for pasientsikkerhetsarbeid må derfor inneholde flere elementer.

Mulige mål de neste fem år kan eksempelvis være:
• Alle ledere og nøkkelpersoner i foretaket har opplæring i kvalitetsforbedringsmetodikk
• Håndtering av alvorlige hendelser skal avdekke hvordan vi kan unngå at skaden skjer igjen,  
 og sørge for at involvert personell får støtte og blir godt ivaretatt 
• Forbedringsmeldinger og avvik fra både helsepersonell og pasienter/pårørende blir håndtert  
 uten forsinkelse, og brukes til læring på systemnivå. 
• Kontinuerlig data og utvalgte parametere brukes til systematisk forbedring av helsetjenesten

Mulige langsiktige mål frem til 2035 kan eksempelvis være:
• Nordlandssykehuset skal ha vunnet Helse Nords forbedringspris minst 15 ganger innen 2035
• Datafangst er automatisert og utviklet slik at pasientsikkerhetssystemet er blitt proaktivt
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Teknologi og innovasjon  
Teknologisk utvikling, nye løsninger og systemer vil kunne påvirke måten vi skal drive helsetjenester i fremtiden. I tillegg til 
tekniske forhold, må vi tilpasse oss større felles nasjonale og regionale løsninger, krav og føringer. Vii må kunne ta i bruk 
spesialiserte systemer for foretakets behov der det ikke finnes gode nasjonale eller regionale avtaler. Dette omfatter også 
medisinsk utstyr og hjelpemidler som brukes under behandlingen. Det er behov for å se på dette langs tre akser.

1. Det ene er en dreining mot at IT skal gi oss et sykehussystem for økt funksjonalitet og behov som sykehuset har 
for sin tjenesteproduksjon. Det vil gi endringer i løsningene fra å være sentrert rundt journalen og pasienten til å 
bli sentrert rundt et godt og helhetlig pasientforløp med høy grad av kunnskapsstøtte og brukersikkerhet.

2. Det andre er utnyttelse av de mulighetene som åpner seg ved at brukeren i større grad vil bruke 
spesialistprogrammer, og apper med spesialfunksjoner på enheter av ulik type. Det kan for eksempel være 
apper på mobil, eller sensorer og robotenheter som observerer og agerer ut fra observasjoner, eller 
søkeroboter som søker gjennom mengder av forskningsmateriale og presenterer dette kortfattet, eller 
webbaserte opplæringsprogrammer for pasienter eller pårørende.

3. Optimalisering av støttefunksjoner som frigir personellressurser,  
 hindrer unødvendig tidsopphold og forebygger avvik.

Mulige mål de neste fem år kan eksempelvis være:

Mulige langsiktige mål frem til 2035 kan eksempelvis være:
• Nordlandssykehuset skal være et digitalt referansesykehus innenfor   
 pasientdialog, arbeidsprosesser og velferdsteknologi – og sette standarden   
 for videre implementering i Helse Nord og i hele Norge.
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Forskning og undervisning  
Nordlandssykehuset skal sikre at medarbeiderne hele tiden tenker på utvikling og forbedring av pasienttilbudet. For å 
lykkes med dette, trenger foretaket sterke fagmiljøer som driver klinikknær forskning, og som på den måten kan holde 
seg forskningsmessig oppdatert på sine områder og være i stand til å oversette relevant forskning til klinisk praksis 
hos oss. Forskning og innovasjon må derfor ha en viktig rolle i utvikling av pasientens helsetjeneste.  
I perioden frem mot 2030 er den overordnede målsettingen at foretaket styrker og videreutvikler sin posisjon som 
forskningssykehus i Helse Nord RHF. 

Mulige mål de neste fem år kan eksempelvis være:
• Forskningen er en integrert del av drift i alle klinikker og staber
• Resultater fra egen og andres forskning benyttes aktivt til tjenesteinnovasjon til pasienttilbudet,  
 og styring og ledelse i foretaket
• Utvikle forskning og undervisning i aktivt samarbeid med Nord Universitet og andre universiteter 

Mulige langsiktige mål frem til 2035 kan eksempelvis være:
• Nordlandssykehuset etablerer seg som et universitetssykehus innen 2035
• Nordlandssykehuset har 50 % spesialister med doktorgrad
 Nordlandssykehuset har 50 personer med professorkompetanse
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Økonomi  
Et faglig sterkt foretak hvor fokus er på pasienter og pårørendes behov og hvor det jobbes kontinuerlig med 
forbedringer vil implisitt føre til et økonomisk bærekraftig foretak. Å få ned antallet pasientskader er et mål i seg 
selv. Medarbeidertilfredshet, pasientsikkerhetskultur og pasientsikkerhet vil øke med å ha et fokus på kontinuerlig 
forbedringsarbeid i hele foretaket. Gjennom kontinuerlig forbedring basert på innspill fra pasienter, pårørende og 
medarbeider vil pasientforløpene bli bedre med en høy grad av effektivitet. Følgelig vil kontinuerlig forbedringsarbeid 
være en forutsetning for en bærekraftig økonomi i Nordlandssykehuset. En sterk og bærekraftig økonomi er en 
forutsetning for å ha råd til videreutvikling av kompetanse og gjennomføring av fremtidsrettede investeringer i 
teknologi, utstyr og bygg.

Mulige mål de neste fem år kan eksempelvis være:
• Klinikkene har kontroll på egne budsjett i forhold til aktivitet og innsatsfaktorer

Mulige langsiktige mål frem til 2035 kan eksempelvis være:
• Sikre økonomisk bærekraft og derigjennom økonomisk handlingsrom til utvikling  
 av pasienttilbudet
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Ledelse 
Nordlandssykehuset ønsker et lederskap som er i stand til å styre virksomheten i tråd med den fastsatte kursen mot våre mål. 
Ledere på alle nivå skal kunne gi tydelig retning for sin del av virksomheten og sette medarbeiderne i stand til å jobbe mot 
fastsatte mål. Våre ledere skal være opptatt av å korrigere kursen ved behov og være i stand til å utvikle en strategistyrt 
organisasjon, hvor det er kontinuerlig fokus på forbedringsarbeid. Nordlandssykehuset driver enhetlig og helhetlig 
ledelse, noe som betyr at ledere er en del av en ansvarslinje hvor den enkelte leders ansvar er klart avgrenset men også 
overlappende med andre ledere i virksomheten ved at man jobber med felles overordnede mål og strategier. Ledere 
på alle nivåer har ansvar for å ivareta sine ansatte og sikre et forsvarlig arbeidsmiljø preget av høy trivsel og god 
faglig utvikling.

Mulige mål de neste fem år kan eksempelvis være:
• Videreutvikle ledelsesinformasjonssystemet med nøkkeltall innen kvalitet og produktivitet  
 som muliggjør en optimal bruk av ressurser i forhold til befolkningens behov
• At alle ledere har kompetanse i forbedringsarbeid og evne til å motivere og gjennomføre   
 endringsarbeid

Mulige langsiktige mål frem til 2035 kan eksempelvis være:
• Nordlandssykehuset har ledere som er i stand til å tilpasse tilbudet til pasienters  
 og pårørende de samfunnsmessige 
• Ledere legger til rette for at medarbeidere er aktive bidragsytere i utviklingen  
 av tilbudet i samarbeid med pasienter og pårørende
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Helse, miljø og sikkerhet 
Tekst ikke utarbeidet.

Mulige mål de neste fem år kan eksempelvis være:

Mulige langsiktige mål frem til 2035 kan eksempelvis være:

TILBAKE
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Utdanning, rekruttering og kompetanse 
Gjennom riktig bemanning, kunnskap og kompetanse skal Nordlandssykehuset sikre kvalitet på helsetjenestene ved 
å forbedre praksis, og gi riktige og trygge behandlingstilbud for pasientene. I tillegg skal satsing på å videreutvikle 
ansattes kompetanse gjøre Nordlandssykehuset til en attraktiv og god arbeidsplass. Behovet for kontinuerlig 
kunnskapsoppdatering og faglig utvikling er avgjørende for god pasientbehandling. Nordlandssykehuset skal 
medvirke til å utdanne spesialister med nødvendig spisskompetanse, og iverksette tiltak for å stabilisere særlig sårbar 
kompetanse.

Mulige mål de neste fem år kan eksempelvis være:
• Samtlige ansatte har fått en kompetanseplan med tilbud om kompetansehevingstiltak  
 der dette er nødvendig

Mulige langsiktige mål frem til 2035 kan eksempelvis være:
• At alle stillinger er besatt av personell med rett kompetanse
• At nordlandssykehuset er en ettertraktet arbeidsplass på grunn av høy faglig utvikling og trivsel
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Bygg, infrastruktur og ytre miljø
For å støtte opp om virksomheten i Nordlandssykehuset er det et viktig å samordne utvikling av sykehusets 
bygningsmasse i takt med de endringer og forutsetninger som ligger til grunn for virksomhetens overordnede planer 
og strategier. Utviklingstakten på bygg siden i Nordlandssykehuset har gjennom mange år vært høy og kommer 
fortsatt til å være det i noen år fremover. Men bygningsmassene som ikke har vært inkludert i utviklingsplanene, og 
vedlikehold av de nye byggene vil, være viktige satsningsområder for at Nordlandssykehuset også i femtiden skal 
ha en bygningsmasse som er tilpasset behovet for å tilby gode pasienttilbud og være en attraktiv arbeidsplass 
for de ansatte. 
 
Mulige mål de neste fem år kan eksempelvis være:
• Nordlandssykehuset kildesorterer alt avfall
• Ventelounge til langtreisende pasienter og pårørende

Mulige langsiktige mål frem til 2035 kan eksempelvis være:
• Renovering av bygningsmasse i Rønvik og Lofoten
• Enkeltrom til alle pasienter i psykisk helsevern
• Kontinuerlig vedlikehold av bygningsmasse og materiell
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Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2017/1132/SPP 
 

Dato: 
24.04.2017 

  
Dialogmøter kommunene - Nordlandssykehuset helseforetak 
 
Overordnet samarbeidsorgan gjorde i sak 18/2017 den 19.4 d.å. slikt enstemmige 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. 
 
Det var lederen i OSO, kommunalsjef Nils Olav Hagen, Vestvågøy kommune som hadde initiert 
saken. 
 

Hans saksfremstilling var slik: 
 

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. 
 

Postadresse: Besøksadr.: Telefon: 75534000 Saksbehandler 
Nordlandssykehuset HF Parkveien 95 Internett: Steinar Pleym Pedersen 
Pb 1480  8005 Bodø www.nordlandssykehuset.no Dir.tlf 76060110 
8092 Bodø  Kontonr: 1503.27.03620   
   Org.nr /MVA: 983.974.910 E-post: postmottak@nlsh.no  

 



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: 
 
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.  
 
 
På vegne av Overordnet samarbeidsorgan, ber jeg om at saken følges opp i regionrådet. 
 
Nordlandssykehuset vil på dialogmøtene delta med sin toppledergruppe og representasjon fra styret. 
Nordlandssykehuset vil også bidra med innspill til agenda. 
 
Jeg vedlegger program for 2014, 2015, 2016 og 2017. 
 
Nordlandssykehuset håper på positiv behandling, og ber om tilbakemelding innen 1. august. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 

Steinar Pleym Pedersen 
Avdelingsleder for samhandling 
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Bekymringsmelding - utskrivningsklare døgn Meløy kommune 
 
Nordlandssykehuset ber kommunen vurdere vår bekymring mht utskrivningsklare døgn for 
pasienter med adresse Meløy kommune. 
 
Oversikt antall registrerte døgn 2014 – 2017 
 

2014 2015 2016 2017 
30 497 453 120* 

 
For 2017 gjelder oversikten pr. 31.3.17. Situasjonen med 97 døgn på en måned er 22 døgn mer 
enn alle våre andre 20 kommuner har til sammen. 
 
Nordlandssykehuset ønsker at kommunen henleder sin oppmerksomhet på pasientens situasjon 
når denne blir værende på sykehuset, og sykehuset ikke er riktig behandlingsnivå.  Det er en 
svært uheldig situasjon, og vil i mange tilfeller føre til forlenget rehabilitering for pasienten. 
 
Nordlandssykehuset ønsker, om behovet er tilstede, å bidra til forbedring sammen med 
kommunen. 
 
På hvilken måte og i hvilket omfang må kommunen selv vurdere.  
 
Vi har kommuner som har vært i tilnærmelsesvis samme situasjon som Meløy, og det kunne 
kanskje være en ide med erfaringsutveksling kommunene imellom. 
 
Nordlandssykehuset er av den oppfatning at situasjonen i Meløy, som er av så langvarig 
karakter, må løses i et samspill mellom politikk, administrasjon og fag. 
 
Nordlandssykehuset ser fram til kommunens respons, og som nevnt bidrar vi gjerne med å drøfte 
løsninger. 
 
 
 

Postadresse: Besøksadr.: Telefon: 75534000 Saksbehandler 
Nordlandssykehuset HF Parkveien 95 Internett: Steinar Pleym Pedersen 
Pb 1480  8005 Bodø www.nordlandssykehuset.no Dir.tlf 76060110 
8092 Bodø  Kontonr: 1503.27.03620   
   Org.nr /MVA: 983.974.910 E-post: postmottak@nlsh.no  

 



Med vennlig hilsen 
 
 

Steinar Pleym Pedersen 
Avdelingsleder for samhandling 
 
 
 
 
 
 
 
 

Side 2 av2 



Sykehuset (Flere elementer)

Sum av Ant_dogn ÅR Periode

###### 2015 ###### 2016
Kommune jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des.15 jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16 jun.16 jul.16 aug.16 sep.16 okt.16 nov.16 des.16

ANDØY 29 2 2 1 1 3 38 5 1 4 1 3 1 15 6 Manglende transport
BEIARN 1 1 1 3 1 5 6
BODØ 97 80 38 29 26 6 11 1 10 1 2 3 304 9 12 15 2 3 3 1 1 4 5 4 22 81
BØ 1 1 1 1 1 1 1 7 8 4 3 4 4 1 5 1 30 15 Manglende transport
FAUSKE 13 1 3 11 5 15 36 24 55 8 5 19 195 29 38 18 6 1 41 55 8 11 5 7 1 220
FLAKSTAD 1 1 1 1 4 1 1
GILDESKÅL 12 3 3 1 2 21 2 8 0 5 2 4 21 1 Manglende varsel
HADSEL 1 3 3 2 1 7 17 42 10 2 20 4 0 12 14 3 5 15 127 9 Manglende transport

HAMARØY 1 2 3 6 1 1 1 2 7 12

MELØY 28 39 49 54 90 51 86 14 12 19 42 13 497 32 36 41 12 16 41 28 68 38 40 53 48 453 2
1 transport og 
1 manglende varsel

MOSKENES 1 1 1 1 1 3
RANA 3 22 0 25 1 3 2 2 8 1 Manglende transport
RØDØY 5 3 8
RØST 2 1 3 1 1 2 1 4 7 16 1 Manglende transport
SALTDAL 2 1 3 1 1 4 5 17 3 2 1 3 7 7 3 1 1 28
SORTLAND 1 1 1 9 48 42 15 9 5 131 1 7 14 15 20 5 44 46 5 157 2 Manglende transport
STEIGEN 1 1 1 2 2 6 11 24 4 2 2 1 9 1 Manglende transport
SØRFOLD 1 1 1 1 4 1 3 4
TYSFJORD 3 2 3 1 1 4 1 15 1 3 1 8 4 1 18

VESTVÅGØY 1 8 14 4 4 1 3 2 2 39 1 4 1 1 3 1 5 2 3 21
VÆRØY 1 1 2 1 1
VÅGAN 3 2 1 1 2 4 1 14 3 1 1 3 7 2 3 1 21 1 Manglende transport
ØKSNES 0 0 1 1 2 1 3 2 1 1 3 3 11 25
VEFSN 2 1 3 4 4
GRANE 5 1 6
KVÆFJORD 1 1 1 1
VEGA 1 1
LØDINGEN 1 1 1 Manglende transport
BALLANGEN 9 9
NARVIK 1 6 7
HARSTAD 1 1
Totalsum 190 140 118 103 165 82 151 98 137 58 76 62 1380 133 123 97 66 58 115 144 112 78 126 135 121 1308 40

1187

Kommentarer

Hvorav
 ikke 

fakturere
t
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