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Agenda: 
 
40/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 
41/2017 Godkjenning av referat fra møtet 13.06.17 
42/2017 Tjenesteavtale nr. 13 – ledsaging av pasienter til/fra spesialisthelsetjenesten og ved innleggelse i sykehus – 

orienteringssak 
43/2017 Nordlandssykehuset – strategisk Utviklingsplan – status 
44/2017 Dialogmøtene med kommunene 
45/2017 Etablering av Ungdomsråd i Nordlandssykehuset HF 
46/2017 Samhandlingskonferansen 2017 – evaluering 
47/2017 Praksissykepleier i Vesterålen  
48/2017 Epikrise ved utskrivning av pasienter som skal overføres kommunal tjeneste 
49/2017 Transport av Psykisk syke på tvang fra Lofoten og Vesterålen til Bodø 
50/2017 Nord-norsk samarbeidsorgan for helseutdanning – valg av kommunal representant 
51/2017 Samhandlingsbarometeret – kommunal respons. Videre håndtering. 
52/2017 Kommunene orienterer regionvis om aktuelle samhandlingssaker. 
53/2017 Adm.dir orienterer om aktuelle samhandlingssaker. 
54/2017  Referater 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Sakskart: 
 
Sak
snr.  

Saksfremstilling 

40/17 
 

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

Vedtak: 
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1. Innkalling og saksliste godkjennes. 

 
 

41/17 Godkjenning av referat fra møtet 13.06.2017 
 
Det vises til vedlagte referat. 
Dette var også sendt ut kort tid etter møtet og var forhåndsgodkjent av leder for OSO, 
 
Forslag til 
 

Vedtak: 
 

1. Referat fra møtet 13.06.2017 godkjennes. 
 

42/17 Tjenesteavtale nr. 13 – ledsaging av pasienter til/fra spesialisthelsetjenesten og ved 
innleggelse i sykehus – orienteringssak 
 
Saksbehandler: Trond Solem  
 
OSO gjorde i sak 36/2017 slikt vedtak: 
 
 

1. OSO tar saken til orientering. 
2. OSO ber representant fra Pasientreiser delta i neste møte i OSO for nærmere 

orientering. 
 
Denne saken er en oppfølging og OSO vil i innledningen til saken få orientering fra seksjon 
Pasientreiser i Nordlandssykehuset. 
 
Bakgrunn 
I OSO-møtet 13. juni var sak 36/2017 vedrørende «Tjenesteavtale nr 13 om ledsaging av pasienter til/fra 
spesialisthelsetjenesten og ved innleggelse i sykehus» oppe til orientering. Det ble bedt om at 
helseforetaket skulle komme tilbake med nærmere informasjon om samme sak. 
 
Tjenesteavtale nr. 13 inngått med Sortland kommune (eksempel) vedlegges også denne saken. 
 
Når det gjelder ledsager ved reise til behandling, er disse dokumentene sentrale: 
 
• Forskrift om pasienters, ledsageres og pårørendes dekning av utgifter ved reise til helsetjenester 

(pasientreiseforskriften) 
• Brev fra HOD av 10.06.2011 «Ansvar for å organisere ledsagertjenester for pasienter» 
• Tjenesteavtale nr 13 «Ledsaging av pasienter til/fra spesialisthelsetjenesten og ved innleggelse i 

sykehus» 
 
Pasientreiseforskriften 
 
§ 17.Reiseledsagerens rett til dekning av reiseutgifter 

En reiseledsager har rett til å få dekket utgifter forbundet med å følge en pasient med rett til dekning 
av utgifter etter forskriften når 

a) pasienten av medisinske eller behandlingsmessige grunner har behov for ledsager på reise, eller 
b) det er nødvendig for å hindre at pasienten rømmer eller nyter rusmidler under reisen. 

Pasientens behandler skal bekrefte at det er behov for ledsager på reisen av medisinske eller 
behandlingsmessige grunner. 

Utgifter til transport, kost og overnatting for ledsageren dekkes etter reglene som gjelder for 
pasienten. Ledsageren har rett til dekning av utgifter ved reise etter forskriften, selv om det etter § 8 er 
mulig for ledsageren å benytte rutegående transport til lokal minstetakst eller enhetstakst, og selv om 
avstanden fra ledsagerens oppholdssted til behandlingsstedet er mindre enn 10 kilometer. 
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Reiseutgiftene til en særskilt kvalifisert ledsager som er nødvendig for reisen dekkes etter 
ledsagerens regulativ, tariffavtale eller takster fastsatt i forskrift. De særskilte kvalifikasjonene kan 
blant annet være medisinsk kompetanse, politimyndighet og tolkekompetanse. 

Reiseledsagerens samlede utgifter kan avkortes til kostnaden for den billigste forsvarlige 
reiseledsageren som kunne vært skaffet til reisen. 

  

🔗🔗 
§ 18.Reiseledsagerens rett til dekning av tapt arbeidsinntekt 

En reiseledsager har rett til å få dekket dokumentert tapt arbeidsinntekt med kr 125 per time. Kan ikke 
tapt arbeidsinntekt dokumenteres, har ledsageren rett til å få dekket dokumenterte nødvendige utgifter 
til leid hjelp til erstatning for eget arbeid under fraværet med opptil kr 40 per time. Leid hjelp fra 
pasientens eller ledsagerens nære pårørende dekkes ikke. 

Er det av medisinske eller behandlingsmessige grunner påkrevd med en særskilt kvalifisert ledsager, 
eller billigere forsvarlig ledsager ikke kunne vært skaffet, dekkes tapt arbeidsinntekt etter ledsagerens 
lønnsregulativ, tariffavtale eller takster fastsatt i forskrift. 

Tapt arbeidsinntekt dekkes med inntil åtte timer per døgn. Særskilt kvalifiserte ledsagere som er 
nødvendige for reisen, har rett til dekning for flere enn åtte timer. 

Fravær innenfor ledsagerens vanlige arbeidstid som ikke gir trekk i lønn, dekkes ikke. Tapt 
arbeidsinntekt for en særskilt kvalifisert ledsager utbetales til arbeidsgiveren hvis ledsageren ikke 
trekkes i lønn, jf. § 27. 

Ansatte i hjemmesykepleien og en ledsager som mottar stønad etter folketrygdloven kapittel 4 eller 8, 
har ikke krav på dekning av tapt arbeidsinntekt. 
 
 
Brev fra HOD av 10.06.2011  
«Ansvar for å organisere ledsagertjenester for pasienter» 
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Tjenesteavtale nr. 13  
«Om bruk av ledsager i forbindelse med reise til og fra spesialisthelsetjenesten, og ved 
innleggelse i sykehus». 
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Pasientreiser i Nordlandssykehuset 2016 
Nordlandssykehuset HF har ansvaret og utgiftene i forbindelse med pasientreiser, og det omfatter både 
reiser til spesialisthelsetjeneste og primærhelsetjeneste som legekontor/legevakt, fysioterapeut m.m. For 
2016 var reiseutgiftene på 188 mill kr etter fradrag av egenandeler/frikortrefusjon, i tillegg kommer 
driftsutgifter på 14 mill kr.  
   

Pasientreiser 2016 Beløp 
Drosje 89.960.000 
Fly 87.532.000 
Bil / rutegående 26.284.000 
Ambulansebåt 5.734.000 
Oppholdsutgifter 10.860.000 
Arbeidsgodtgjørelse ledsager 1.477.000 
Egenandeler/frikortrefusjon - 32.644.000 
Netto utgift NLSH 188.062.000 

 

2016  
Netto utgift 

NLSH 
Netto utg pr 

innb 
Fly pr. 
innb 

 Drosje pr 
innb  

Egen bil og 
rutegående 
pr innb 

Ledsager 
arb.godtgj. 
pr innb 

Bodø 27 254 884 540 258             244  29 1 
Meløy 13 457 466 2 080 291           1 049  530 19 
Gildeskål 4 750 532 2 325 264             834  318 13 
Beiarn 1 232 426 1 192 198             711  492 7 
Saltdal 5 155 931 1 097 211             723  289 9 
Fauske 7 565 444 788 269             426  154 3 
Sørfold 2 520 349 1 284 243             899  345 3 
Steigen 5 744 819 2 259 233           1 434  708 66 
Hamarøy 4 519 965 2 478 201           1 458  920 104 
Tysfjord v. 2 301 853 2 302 278           1 015            1 141  151 
Røst 1 744 355 3 166 2 610             108  191 10 
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Værøy 1 734 766 2 268 2 008               58  84 1 

Flakstad 3 955 915 2 961* 1 156           1 764*  183 11 
Vestvågøy 17 969 559 1 605 1 178             304  136 5 
Vågan 19 952 056 2 134 1 061             761  325 20 
Moskenes 917 968 864* 656               11*  161 5 
Hadsel 16 874 830 2 088 1 284             671  142 7 
Bø 6 861 326 2 607 1 053           1 218  378 87 
Øksnes 9 981 306 2 204 1 203             719  276 11 
Sortland 19 966 272 1 955 1 365             442  148 4 
Andøy 14 841 389 2 980 1 151           1 613  407 9 
TOTALT 188 062 124 1 379 642             554  193 11 

*Drosjeutgiften for Moskenes føres på Flakstad 
 

Reisevolum 2016 Antall reiser, 
en vei 

Andel 
ledsager 

Antall 
ledsagere 

Fly 60.000 28 % 13.100 
Drosje, internt i kommunen 105.000 15 % 13.700 
Drosje, ut av kommunen 37.000 20 % 6.200 
Totalt 202.000  33.000 

 
 
 
Dagens ledsagerordning 
Hovedregelen er at pasientene selv skaffer ledsager til reisen, pasientreisekontoret har ingen 
mulighet/kapasitet til å organisere en ledsagertjeneste med et slikt volum.  
De aller fleste som ledsager pasienter er nære pårørende, og pasientreiser er kun involvert i forbindelse 
med bestilling av transport når det er behov for tilrettelagt transport med drosje og/eller fly.  
En mindre andel av pasientene har behov for kvalifisert ledsager av ulike årsaker, og dette blir vanligvis 
organisert av de som rekvirerer reisen/behandlingsstedet. I noen kommuner er det etablert et tilbud om 
ledsagertjeneste i regi av kommunen.  
 
Pasientreiser mottar anslagsvis 2 – 3 henvendelser pr uke fra pasienter som må ha hjelp til å skaffe 
ledsager. I all hovedsak er dette henvendelser fra pasienter i en kommune.  
 
Utfra dette faktum, kan en fra Pasientreisers ståsted vurdere dagens ordning som tilfredsstillende. 
 
Forslag til 
 

Vedtak: 
 

1. OSO tar saken til orientering. 
 

43/17 Nordlandssykehuset – strategisk Utviklingsplan – status 
 
 
OSO gjorde i sak 32/2017 slikt 
 

Vedtak: 
 

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. 

 

Saken ble drøftet i referansegruppen 21.08.17 uten at særskilt vedtak ble fattet.  
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Til styrets møte 31.8 er slik sak utarbeidet: 
 
Styresak xxx-2017 
Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF – 2017-2035- 
Orientering om utkast til strategisk toppdokument og det videre arbeid 
Saksbehandler: Paul Martin Strand og Øystein Johansen 
 
 
Innstilling til vedtak: 

1. Styret tar saken til orientering 
2. Styret ber om at arbeidet med strategiens hoveddel igangsettes med sikte på 

ferdigstilling i mars 2018.  
 
Styrets vedtak blir ettersendt OSOs medlemmer. 
 
Bakgrunn: 
I styresak 061-2017 «Status strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF – Orientering 
om utkast til strategisk toppdokument» ble utkast til strategisk toppdokument lagt fram. Med 
bakgrunn i denne presentasjonen og påfølgende diskusjon gjorde styret følgende vedtak:   
1. Styret tar saken til orientering  
2. Styret ber om at arbeidet med hovedstrategier fortsetter og at forslag fremlegges for styret 
31. august.  
 
Styret kom fram til at visjonen skal være:  
«Ledende på kvalitet» 
 
Det er i løpet av sommeren 2017 gjennomført en prosess med sikte på videreutvikle de 
strategiske satsningsområdene. Det foreslås å ta ut «innovasjon» og beskrive dette som et 
satsningsområde som er gjennomgående i hele den strategiske planen. Videre er 
«fagutvikling» og «ledelse» tatt inn som strategiske satsningsområder. Etter dette 
framstår Nordlandssykehusets strategiske figur på de fem øverste nivåene med følgende 
innhold:  
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Foreløpig tidsplan:  
 
4 okt Forslag til strategisk analyse for 

Nordlandssykehuset. Grunnlag for 
utarbeiding av delmål og resultatmål. 
Oppstart av arbeidet med hoveddokument. 

14 nov Forslag til delmål og resultatmål 
framlegges. 
Arbeidsgrupper nedsettes. 

12 des Rapportering om framdrift i arbeidet. 
Februar 2018 Utkast til hoveddokument framlegges 
Mars 2018 Strategisk utviklingsplan for 

Nordlandssykehuset framlegges.  
 
 
I tiden fram til neste styremøte den 4 oktober skal det gjennomføres en strategisk 
analyse. Denne skal danne grunnlaget for utarbeidingen av målene innenfor de ulike 
satsingsområdene.   
 
Det er etter høringsrunden gjennomført endringer i tekstene i det strategiske 
toppdokumentet. Det vises til vedlagte tekst.   
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Vedlegg 1: Tekst til de fire øverste nivåer – Strategisk figur 
Nordlandssykehuset for framtiden – pasienten først 
Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan fram mot 2035 presenterer vår visjon, 
kjerneverdier og strategiske satsningsområder. Konkrete mål og hvordan vi skal nå disse vil bli 
beskrevet i et strategisk hoveddokument. 
 
Nordlandssykehuset skal levere spesialisthelsetjenester til befolkningen i Salten, Vesterålen og 
Lofoten, til sammen 136 000 innbyggere. I alt 83.000 bor i Salten, 23 000 i Lofoten og 30 000 har 
sitt bosted i Vesterålen. I tillegg har Nordlandssykehuset regionale funksjoner både innenfor 
somatikk og psykisk helsevern som skal dekke tjenester til befolkningen i hele Nord-Norge. 
Demografi og geografi gir særskilte utfordringer i et langstrakt og værmessig utsatt fylke. Vi skal 
prioritere ressursene til beste for befolkningen. «Pasienten først» betyr at vi gjør våre 
prioriteringer med utgangspunkt i hvordan ressurser kan best benyttes slik at våre pasienter får 
riktig behandling.  
 
Framtidens helsevesen møter flere utfordringer. 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. Det blir stadig flere eldre og andel eldre er større i Nord-Norge enn i andre deler 
av landet og gir særskilte utfordringer i årene som kommer. Det er et økende antall kreftpasienter 
og store kronikergrupper som eksempelvis diabetes, kols, overvekt og psykisk sykdom. Mer 
avanserte behandlingsmetoder tas i bruk. Samtidig som behovene for helsetjenester øker og 
behandlingsmulighetene blir flere, så vil det bli vanskeligere å rekruttere nok helsepersonell i 
årene som kommer. 
 
De siste årene er det investert betydelige beløp i infrastruktur og det står nye investeringer for 
tur. Vi har 4100 dyktige medarbeidere og Nordlandssykehuset har et årlig budsjett på 4,5 
milliarder kroner (2017). Dette gir en solid grunnmur for at Nordlandssykehusets ansatte i årene 
framover skal levere framtidens helsetjenester hvor vi setter pasienten først. 
 
Nordlandssykehuset skal være et faglig sterkt foretak hvor fokus er på pasienter og pårørendes 
behov og hvor det jobbes kontinuerlig med forbedringer som slik skal være med å sikre 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 framtidsrettede investeringer i teknologi, 
utstyr og bygg. 
 
Pasienten først 
Hensynet til pasienter skal være førende for alle valg Nordlandssykehuset tar. Pasienter skal 
oppleve å få behandling med høy kvalitet. Pasientene skal møte medarbeidere som etterspør og 
lytter. Med arbeiderne skal gi informasjon og være opptatt av deres ønsker, ressurser og 
målsetninger ved planlegging av behandling og oppfølgning. Respekt, innlevelse, 
annerkjennelse og vennlighet skal prege deres møte med Nordlandssykehuset. 
 
 
Pasienter skal ha valgmuligheter og få delta aktivt i utformingen av tjenesten, delta i valg av egen 
behandling og få bedre muligheter til å mestre eget liv. De tjenestene som Nordlandssykehuset 
tilbyr skal bygges rundt pasienten og slik ta vare på pasientens helhetlige behov. Det betyr at 
tjenestene skal oppleves som sømløse og at helsepersonell har blikk for både for den psykiske 
og somatiske helsetilstanden til den enkelte. Å ha fokus på den helhetlige situasjonen til 
pasienten betyr også at pasientens pårørende skal inkluderes og ivaretas slik at sykdom ikke 
dominerer deres hverdag i større grad enn nødvendig. 
 
Nordlandssykehusets visjon: Ledende på kvalitet 
 
 
Rett behandling  
 
Utredningen og behandlingen som tilbys ved Nordlandssykehuset skal være av høy kvalitet. 
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Pasienter og pårørende skal være trygg på at de møter kvalifisert helsepersonell som viser 
respekt for deres individuelle ønsker og behov. Alle medarbeidere ved Nordlandssykehuset skal 
støtte opp under helsepersonellets behandling av pasienter og pårørende. I forbindelse med 
katastrofesituasjoner og når øyeblikkelig hjelp må gis, 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. Så snart en forflytning til høyere behandlingsnivå er 
nødvendig, skal dette skje raskt og sikkert. 
 
For å håndtere et økende behov for helsetjenester må Nordlandssykehuset satse på å gjøre 
kunnskap tilgjengelig i eget ansvarsområde. I et faglig fellesskap med primærhelsetjenesten vil 
dette bidra til at pasienter opplever helsetjenesten som sømløs. Nordlandssykehuset skal 
videreutvikle regionale funksjoner for hele eller deler av landsdelen. På denne måten kan 
avansert behandling gis samtidig som de vanligste lidelsene behandles raskt og med god 
kvalitet.  
 
Forskning og arbeid med kontinuerlig forbedring gir nye og forbedrede løsninger. 
«Pasienten først» innebærer at Nordlandssykehuset utvikler en kultur hvor endring ses som 
grunnlaget i for å levere gode tjenester til våre pasienter. Nordlandssykehuset skal være en 
lærende organisasjon med en kultur for systematisk forbedring. Sykehusets ansatte og ledelse 
skal stå sammen om dette arbeidet. Som en lærende organisasjon skal vi være i stand til å 
utvikle nye løsninger og ta disse i bruk. Læring og faglig utvikling krever åpenhet. Åpenhet for 
den faglige diskusjon, åpenhet for lære av hverandre og åpenhet for pasienters ønsker og 
behov. 
Tilrettelegging for nyskaping skal gi forbedring og innføring av nye løsninger. I 
Nordlandssykehuset skal vi forsterke vårt arbeid knyttet til nye teknologiske og organisatoriske 
løsninger. Velferdsteknologi kan bidra til at spesialkompetanse blir gjort tilgjengelig for mange. 
Løsninger for å føre sammen spesialkompetanse i team eller bygge slik kompetanse inn i våre 
ulike systemer, vil stå sentralt i utviklingen av framtidens helsetjenester.  
 
For å møte morgendagens utfordringer må Nordlandssykehuset utnytte de tilgjengelige 
ressursene på en best mulig måte. Med å være en innovativ organisasjon vil sykehuset kunne 
være med på å utvikle samfunnet og være en kilde til verdiskapning. Verdiskapningen skjer når 
menneskene i organisasjonen bruker ressursene på nye og smartere måter. 
Nordlandssykehuset jobber kontinuerlig med å forbedre kvaliteten i alle ledd, tar i bruk nye 
behandlingsmetoder, ny teknologi og nye måter å organisere seg på. 
 
 
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. 
 
Nordlandssykehuset forventer at det vil finne sted en betydelig utvikling i grensesnittet mellom 
spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten både med hensyn til hvem som skal ivareta 
hva og med utprøving av ulike organisatoriske løsninger. Nordlandssykehuset ønsker å være en 
sentral aktør på disse områdene.  
 
 
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. 
 
 
 
Teknologi 
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Teknologisk utvikling, nye løsninger og systemer vil kunne påvirke måten vi skal drive 
helsetjenester i framtiden. I tillegg til tekniske forhold, må vi tilpasse oss større felles nasjonale 
og regionale løsninger, krav og føringer. Vi 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. 
 
 
Fagutvikling 
 
Fagutvikling henger nært sammen med mange av de øvrige strategiske satsningsområdene. 
Medisinskfaglig og teknologisk utvikling henger nøye sammen og går raskt. Forskning og 
utdanning påvirker faget og dets utvikling. Fagutvikling oppstår også gjennom kvalitet og 
pasientsikkerhet ved de små og store forbedringsarbeid som gjennomføres. På sammen måte vil 
brukermedvirkning og samhandling kunne påvirke fagene ved tilførsel av ny kunnskap som kan 
reformere både velferdstjenester og behandlingsmetoder.  
 
 
Forskning og utdanning 
 
Forskningen i Nordlandssykehuset skal være nyttig i forhold til kvaliteten i pasienttilbudet på 
både kort og lang sikt. Nordlandssykehuset skal være pasienters og ansattes førstevalg. 
Forskning og utdanning henger nøye sammen med Nordlandssykehusets arbeid med styrket 
pasientsikkerhet og videre skal det legge grunnlaget for å tiltrekke seg høykompetent 
arbeidskraft.  
 
Nordlandssykehuset er en kunnskapsinstitusjon og skal ha forskning som en integrert del av 
virksomheten. Dette er viktig for å kunne ta i bruk ny kunnskap. Å ytterligere øke antallet ansatte 
i doktorgradsløp og antallet ansatte med doktorgrad vil legge til rette for flere spesialiserte 
funksjoner og er også en forutsetning for å kunne videreutvikle Nordlandssykehuset til et 
universitetssykehus.  
 
Ledelse 
 
Organiseringen av Nordlandssykehuset skal legge vekt på å klargjøre ansvar, herunder ha 
enhetlig ledelse og videreutvikle en profesjonell ledelse med tid til strategisk arbeid, nytenking og 
med nødvendig handlefrihet.  
  
Nordlandssykehuset som organisasjon skal slik videreutvikle og tydeliggjøre målsettinger knyttet 
til for eksempel aktivitet, effektivitet, økonomisk handlingsfrihet, rekruttering og 
kompetanseutvikling.  
 
Nordlandssykehuset skal gjennomføre nødvendige endringsprosesser (endringsorientering), 
videreutvikle det gode forholdet mellom de ansatte og ledelsen, arbeidsmiljøet og de ansattes 
kompetanse (medarbeiderorientering) og levere med god kvalitet og innenfor gitte rammer 
(resultatorientering) for slik å løse de oppdrag som organisasjonen blir tildelt (helhetsorientering). 
 
Forslag til  
 

Vedtak: 
 

1. OSO  er tilfreds med den løpende informasjonen som blir gitt i forhold til arbeidet med 
strategisk utviklingsplan.  

2. OSO ønsker at dette blir videreført til saken er avsluttet.   

3. OSO tar for øvrig saken til orientering. 
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44/17 Dialogmøtene med kommunene 

 
OSO gjorde i sak 18/2017 slikt 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. 
 
Pr. dato har Lofotrådet og Salten regionråd svart positivt. Arbeidsutvalget i regionrådet i 
Vesterålen har innstilt positivt. Konklusjonen er dermed at Nordlandssykehuset og regionrådene 
fremover vil alternere mht ansvar for dialogmøtene. 
 
Samhandlingsavdelingen vil tilby å være bidragsyter hva angår teknisk tilrettelegging. 
 
Det foreslås at tidspunktet blir som tidligere i starten av mars. 
 
Hvorvidt møtet skal legges til Lofoten og Vesterålen når regionrådene der arrangerer, kommer 
en tilbake til. 
 
Neste års dialogmøte er det Vesterålen regionråd som har ansvaret for. 
 
 
Forslag til  
 

Vedtak: 
 

1. OSO er svært tilfreds med at regionrådene vil påta seg å arrangere dialogmøtene 
mellom kommunene og helseforetaket. 

2. Samhandlingsavdelingen bidrar i den grad det er ønskelig. 
3. Møtene kan avvikles både i Lofoten og Vesterålen dersom regionrådene finner det 

hensiktsmessig. 
4. Vesterålen regionråd arrangerer dialogmøtet 2018. 

 
45/17 Etablering av Ungdomsråd i Nordlandssykehuset HF 

 
Ungdomsrådet er nu konstituert og kommet i godt virke. Det vises til referat fra det første møtet. 
 
Om ønskelig kan OSO bli nærmere orientert i møtet. 
 
 
Forslag til  
 

Vedtak: 
 

1. OSO ser det som svært viktig at en har fått etablert eget Ungdomsråd i helseforetaket. 
2. OSO legger merke til at det er god geografisk spredning på medlemmene, jfr. referatet – 

og mener det vil bidra til gode drøftinger. 
3. OSO inviterer også Ungdomsrådet med å komme med innspill til saker. 

46/17 Samhandlingskonferansen 2017 – evaluering 
 
Saksbehandler: Lena Arntzen 
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Samhandlingskonferansen 2017 fant sted 13.-14 juni i Svolvær, og vel en uke etter at 
konferansen var over, ble det sendt ut en evalueringslenke til deltakerne. 
 
Samhandlingskonferansen har siden oppstarten i 2013 hatt et stadig økende antall deltakere, og 
med 188 deltakere i 2017 satte vi ny deltakerrekord.  
 
Av de 188 deltakerne som var på konferansen, valgte 55 deltakere å svare på evalueringen (noe 
som tilsvarer 27 % av deltakerne). Hadde gjerne sett at flere hadde svart. 
 
Hele evalueringsrapporten vedlegges. 
 
Noen av funnene i evalueringen: 
 

• 90 % av respondentene svarer at de sitter igjen med et veldig godt inntrykk, eller et godt 
inntrykk av konferansen, mot fjorårets 86 % 

• 94 % av respondentene opplevde konferansen som relevant og nyttig ifht jobben sin, 
mot fjorårets 91 %.  

• Langt de fleste er fornøyde med foredragsholderne, både i forhold til formidling og 
faglighet.  

• Foredragsholderne scorer best hos respondentene på hvorvidt de ble oppfattet som 
«faglig kompetente».  

• Respondentene gir uttrykk for å være svært fornøyde med tid satt av til 
plenumsdiskusjoner. Tilbakemeldinger fra tidligere år har vist at plenumsdiskusjonene er 
viktige for deltakerne, og etter årets evaluering kan vi konkludere med at deltakerne aldri 
har vært mer tilfredse med tid satt av til plenum.  

• 98% av respondentene vil helt sikkert eller kanskje delta på neste års konferanse. 
• Kun 4% av deltakerne måtte bo på et annet hotell enn konferansehotellet, mot fjorårets 

23%. En klar forbedring. 
• 90% av respondentene er fornøyde med matserveringen og pausene, mot fjorårets 88%. 
• 88% av respondentene deltok på festmiddagen, og sier de vil delta også til neste år. 

 
Av tema og arbeidsform som etterlyses til neste år kan nevnes: 

• Lokale utfordringer og erfaringer (både fra kommunene og Nordlandssykehuset) 
• Rehabiltering 
• Velferdsteknologi 
• Legevaktsamarbeid 
• Læring-og mestring 
• Enda mer aktiv tilrettelegging/problematisering for å skape debatt  

 
Alt i alt kan en karakterisere Samhandlingskonferansen 2017 som vellykket. 
En vellykket konferanse krever lang planlegging og god planlegging. Det er derfor viktig å starte 
opp så tidlig som mulig, både med hensyn til tema og etablering av programkomite. 
 
Forslag til 
 

Vedtak: 
 

1. OSO er tilfreds med Samhandlingskonferansen 2017. 
2. OSO slutter seg til at Samhandlingskonferansen 2018 avvikles 6. og 7. juni i 
Svolvær/Thonhotellet. 
3. Som OSOs representant i programkomiteen velges……………. 
 

47/17 Praksissykepleier i Vesterålen  
 
OSO gjorde i sak 10/2017 slikt vedtak: 
 
 

 
Ny sak fremmes høsten 2017, og før budsjettbehandlingen i kommunene. 
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Saken ble fremmet slik for OSO: 
 
Kommunene i Vesterålen og Nordlandssykehuset etablerte i 2015 et to-årig forsøk med 
praksissykepleier i Vesterålen. Stillingsstørrelse 20%. 
 
Det vises til vedlagte årsrapport for 2016.  
 
Ordningen ble etablert 1.5.15 og varer til 1.5.17. 
 
Funksjonen som praksissykepleier er videreført i 20 % stilling i påvente av OSOs og 
kommunenes behandling av videreføring. 
 
Forut for etableringen lå behandling og anbefaling fra det lokale helse- og 
sosiallederforumet, samt behandling i Overordnet samarbeidsorgan (OSO) – sak 
50/2014. 
 
Kommunene i Vesterålen vurderer nu videreføring, og til permanent ordning. Det er bedt 
om slik vurdering: 
 

1. Avgjøre om stillingen som praksissykepleier i Vesterålen kan gjøres til en 
permanent funksjon 

2. Vurdere/avgjøre om stillingsstørrelsen kan utvides fra 20 % til 40% stilling. 
 
Nordlandssykehuset mener ordningen med praksissykepleier i Vesterålen fungerer meget 
godt. 
 
Tilbakemeldingene fra kommunene sier det samme. 
 
Økonomi 
 
Stillingen finansieres som et «spleiselag» mellom Nordlandssykehuset og kommunene.  
Helseforetaket betaler 50 % av brutto lønn og evt. reise/kursutgifter, mens kommunene 
betaler 50 % fordelt i forhold til folketall. 
 
Dekningen i 2016 ble fordelt slik: 
 
 

Kommune Innbyggertall Beløp 20% Beløp 40% 
Andøy 4991 10.231 20.462 
Bø 2642   5.416 10.832 
Hadsel 8057 16.516 33.032 
Sortland 10166 20.840 41.680 
Øksnes 4563   9.354 18.708 
Nordlandssykehuset  62.353 124.706 

  
Erfaringene 
 
Det er i utgangspunktet en for liten stillingsandel. 20% har vært organisert med en 
arbeidsdag/uke. 
 
Årsrapportene dokumenterer dette. 
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Viktigste erfaring er at funksjonen har stor betydning for samhandlingen i regionen. Det 
har vært nye stier å gå opp, men etter hvert har kommunene blitt mer og mer aktive i 
bruken av praksissykepleier. 
Kompetansebygging/fagutvikling har vært sentrale oppgaver. 
 
Praksissykepleier i Vesterålen er nybrottsarbeid idet slik funksjon bare er opprettet få 
steder i landet. Alle steder med godt resultat. 
 
Nordlandssykehuset ønsker at stillingen gjøres permanent, og at denne økes til 40%. 
 
Utgiftsfordelingen videreføres. 
 
Forslag til 
 

Vedtak: 
 

1. OSO registrerer at praksissykepleierfunksjonen i Vesterålen har fungert godt. 
2. OSO ber kommunene i Vesterålen og Nordlandssykehuset etablere stillingen som 

en permanent 20% stilling med utgiftsdekning slik: 
 

Kommune Innbyggertall Beløp 20% 
Andøy 4991 10.231 
Bø 2642   5.416 
Hadsel 8057 16.516 
Sortland 10166 20.840 
Øksnes 4563   9.354 
Nordlandssykehuset  62.353 

 
 

48/17 Epikrise ved utskrivning og PLO-innleggelsesrapporter -  pasienter som skal overføres 
kommunal tjeneste i Bodø kommune 
 
Saksbehandler Monika Eriksen/Sverre Rasch 

Vedlegg til saken: 
 

a) Rapport 1 og rapport 2.Status sending av PLO fra Bodø kommune til NLSH 
b) Rapport sending av elektroniske epikriser til Bodø kommune fra NLSH 

 
Bakgrunn 

Nordlandssykehuset (NLSH) og Bodø kommune (BK) deltar i «Læringsnettverk for gode 

pasientforløp» i regi av KS. Gjennom dette læringsnettverket har NLSH og BK inngått et 

samarbeid om forbedring av elektronisk overføring av pasientinformasjon mellom 

organisasjonene i tilknytning til innleggelse- og utskrivelser av pasienter som har behov for 

kommunal oppfølging før og etter utskrivelse.  

 

BK har gjennomgått utskrivelser fra NLSH i tidsrommet mai-juni 2017 – 98 stk - for å se hvor 

mange elektroniske epikriser de har fått. For de samme pasientene har NLSH gjennomgått 

innleggelsene og sett på antallet PLO Innleggelsesrapporter BK har sendt når pasientene ble 

Formatert: Listeavsnitt, Nummerert + Nivå: 1 +
Nummereringsstil: a, b, c, … + Start på: 1 +  Justering:
Venstre + Justert ved:  0,63 cm + Innrykk ved:  1,27 cm
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lagt inn. På bakgrunn av dette arbeidet er det utarbeidet to rapporter som beskriver status. 

 
Rapport 1 
«Status sending av elektronisk epikrise fra Nordlandssykehuset i Bodø til Bodø kommune» 

 
Antall: 98 utskrivelser til Bodø kommune PLO.  

 
Resultat: 60% av pasientene sendes det ikke elektronisk epikrise eller EVU på samme dag som 

pasienten skrives ut. Av disse 60%: ca. 40% mottar de aldri epikrise på og ca. 20% kommer for 

sent (1-20 dager etter utskrivelse). I henhold til tjenesteavtalen skal epikrise eller tilsvarende 

dokument (EVU) foreligge på utskrivelsestidspunktet. 

 

Konklusjon: Bodø kommune mangler i 60% av tilfellene elektronisk epikrise/EVU fra NLSH. 

Dette medfører risiko for pasientsikkerheten ved at BK i mange tilfeller da ikke har mulighet til å 

videreføre eller iverksette relevant oppfølging av pasientene etter utskrivelse. Det antas at det i 

mange tilfeller dreier seg om medikamentlister og andre relevante forhold som BK trenger 

opplysninger om for å unngå pasientskader. 

 

Forbedringsforslag: Nordlandssykehuset bør gjennomgå interne rutiner for skriving og 

utlevering av elektroniske epikrise og EVU når pasienter utskrives til kommunal PLO. Dette 

arbeidet er startet. 

 

 Det er funnet 7 relevante retningslinjer og prosedyrer i DocMap som det bør undersøkes om de 

stemmer overens med tjenesteavtalene med kommunene. Det er også lagt inn endringsønske til 

DIPS om at kommunene er automatisk foreslått mottaker av elektronisk epikrise/EVU dersom det 

har vært en dialog med PLO i forkant av utskrivelsen.  

 
Rapport 2 
«Status sending av PLO Innleggelsesrapport fra Bodø kommune til Nordlandssykehuset» 

Antall: 95 innleggelser fra kommunal PLO.  

Resultat: 36% sendes det ikke elektronisk innleggelsesrapport på. Alle pasienter mottok 

kommunale tjenester før innleggelse og det burde derfor vært sendt PLO Innleggelsesrapport på 

disse pasientene. Størstedelen av disse pasientene innlegges fra langtidsplass i sykehjem. 

Nordlandssykehuset har i ingen av disse tilfellene sendt PLO avvik til kommunen om at 

innleggelsesrapporten mangler.  

 

Konklusjon: Nordlandssykehuset mangler i 36% av tilfellene Innleggelsesrapport fra 

kommunen. Dette medfører risiko for pasientsikkerheten ved at sykehuset mangler informasjon 

om pasienten for å kunne gi hurtig og korrekt behandling. Det forventes at de fleste av disse 

pasientene har medisinliste eller andre relevante forhold som sykehuset trenger å kjenne til for å 

unngå pasientskader.  
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Forbedringsforslag: Bodø kommune bør utarbeide interne rutiner for å sikre at PLO 

innleggelsesrapport sendes til sykehuset innen 24 timer at pasienten legges inn. 

Nordlandssykehuset har påpekt at innholdet i innleggelsesrapporten er viktig for å kunne gi 

hurtig og riktig behandling. I denne rapporten er det ikke tatt hensyn til kvaliteten i innholdet i 

rapportene. Det anbefales allikevel at sjekklisten som Grimstad kommune har delt igjennom KS 

Læringsnettverket bør kunne brukes som utgangspunkt for å sikre at innholdet i 

Innleggelsesrapporten er utfyllende nok til at sykehuset skal kunne gi den beste behandlingen til 

pasientene. 

 

Oppsummering 

Resultatene som foreligger så langt i rapportene bør bli gjenstand for intern gjennomgang både i 

NLSH og BK.  

 

Det bør skapes en felles forståelse for viktigheten av dette arbeidet.  Særlig vil en henlede 

oppmerksomheten mot implementering av interne prosedyrer og retningslinjer som sikrer 

forbedringstiltak som er foreslått for begge organisasjonene i begge rapportene. 

 

Det videre praktiske arbeidet med utarbeidelse, pilotering og implementering av prosedyrer og 

retningslinjer anbefales å legges til forbedringsteamet i Bodø kommune og i Nordlandssykehuset 

som har stått for utarbeidelse av rapportene.  

 

Det bør også gjøres oppfølgende kontroll på status mht sending av elektroniske epikrise eller 

EVU og PLO innleggelsesrapport. Dette anbefales utført vår 2018. 

 

Forslag til 

 

Vedtak: 

 

1. OSO viser til vedlagte rapporter om epikriser/EVUer  og innleggelsesrapporter mellom 

Bodø kommune og Nordlandssykehuset HF. 

2. OSO ber om at partene internt følger opp de påpekninger/funn som er gjort og OSO 

forventer at de forpliktelser partene har ovenfor hverandre innfris. 

3. OSO ber om at tilsvarende kontrollsjekk blir gjort vår 2018. 

 
 

49/17 TRANSPORT AV PSYKISK SYKE PÅ TVANG FRA LOFOTEN OG VESTERÅLEN TIL BODØ. 
 
Saksbehandler: Trude Grønlund  
   
I Tjenesteavtale 13 pkt 4. gjenstår det å få utarbeidet en prosedyre som omhandler ledsagelse av pasienter 
til øyeblikkelig hjelp innleggelser i psykiatrisk avdeling NLSH. Dette er utgangspunktet for denne 
orienteringen. DPS Lofoten og Vesterålen har igjennom flere år etterlyst klare retningslinjer for håndtering 
av pasienter som er henvist på tvang til NLSH.  
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Avdelinger som skal benytte tvang eller tvangstiltak overfor pasienter med psykiatrisk sykdom skal være 
godkjent av Helsedirektoratet. For å godkjennes for behandling jfr Lov om tvunget psykisk helsevern skal 
avdelingene oppfylle en rekke krav både til lokaliteter, kompetanse, skjermingsmuligheter etc. Avdelinger 
som er godkjent etter Lov om tvunget psykisk helsevern 
befinner seg i Bodø. DPS LoVe er ikke godkjent for bruk av tvang, noe som betyr at pasienter som en 
henvisende primærlege ønsker innlagt til tvungen observasjon ikke kan legges inn på allmennpsykiatrisk 
enhet i Vesterålen. Noen pasienter blir etter behandling på sykehusavdelingene i Bodø skrevet ut med bruk 
av tvang uten døgnopphold (TUD). Disse pasientene er vurdert til å kunne bo hjemme i sitt lokalmiljø 
under visse forutsetninger. De fleste omhandler at de er tvangsmedisinert dvs at så lenge de tar sine 
medisiner er de vurdert å kunne være ute av institusjonsbehandling.  
  
Endringer i Lov om Psykisk helsevern som trer i kraft pr. 01.09.17 er en ytterligere tilstramming i 
tvangsparagrafene. Den prinsipielt og praktisk mest inngripende endringen er innføring av manglende 
samtykkekompetanse som vilkår for tvungen observasjon, tvunget vern og behandling. Dette er en styrking 
av pasientens rettsvern, som vi antar vil medføre økt fokus på dette fra både pasienter og pårørende samt 
organisasjoner som representerer pasientene. Det er således ytterst viktig at vi legger forholdene til rette 
for å unngå å komme i konflikt med loven. 

Fagmiljøer i hele landet er bekymret for at mange pasienter som er godt fungerende med medikamentell 
behandling som tvangstiltak, vil velge å avslutte behandling når denne har gitt ønsket effekt/stabilisering. 
Pasientene vil da kunne være samtykkekompetente og kan altså fritt beslutte å oppheve tvangstiltak. PHR-
klinikken frykter at bestemmelsen i loven vil kunne medføre at flere blir dømt til behandling og at vi får 
flere såkalte «svingdørspasienter». Det vil også kunne bli økt behov for å sende pasienter over fjorden fra 
Lofoten og Vesterålen til akuttinnleggelse i avdeling godkjent for tvang.  

 

Det er derfor særdeles viktig at vi er bevisst både arbeidsdelingen i helsevesenet mellom 
primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten og hvilke roller de ulike aktører har. Denne saken 
inneholder derfor et forslag til rutiner for øhjelps-innleggelse av pasient etter Lov om tvunget psykisk 
helsevern § 3-2.     

 
Med bakgrunn i opplysninger fra legeundersøkelse etter § 3-1, foretar den faglige ansvarlige primærlege 
en vurdering av om vilkårene for tvungen observasjon er oppfylt før det gjøres et vedtak om tvungen 
observasjon § 3-2. Loven sier: 
Det medisinskfaglige behandlingsansvaret kan ikke overføres fra henvisende lege, før pasienten er vurdert 
av godkjent institusjon for tvungent psykisk helsevern. I Nordlandssykehuset er dette Nordlands 
psykiatriske sykehus (viser til brev fra juridisk rådgiver, Eystein Præsteng Larsen, Nordlandssykehuset 
datert 07.12.2012). 
 
Dagens praksis 
Pasient som henvises til akutt innleggelse etter § 3-2 fra Lofoten og Vesterålen sendes som regel med 
ambulansefly, av og til med ambulansebil. Dersom pasient ikke kan sendes umiddelbart fordi flyet enten 
ikke er ledig akkurat da eller pga værforhold (veldig sjeldent) 
benyttes i dag et transittrom som Allmennpsykiatrisk enhet har stil til disposisjon for 
kommunehelsetjenesten/politiet. Dette var opprinnelig ment som et tilbud for at politiet som skal bistå 
helsevesenet under transport av pasienten til Bodø, skal ha et sted å være sammen med pasienten i påvente 
av ambulansefly. Etter hvert kom det krav om at politiet ønsket at helsepersonell skulle være tilstede under 
transporten da politiet ikke skal ha ansvaret for pasienten. På denne måten ble personalet på 
Allmennpsykiatrisk involvert i transporten.  
 
Oftere og oftere har vi erfart at pasientene blir vurdert til ikke å ha behov for bistand av politi, samtidig 
som politiet gjør egne vurderinger om at de ikke behøver å bistå i tiden pasienten oppholder seg på 
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transittrommet. Personalet kommer da i en situasjonen hvor de har ansvar for en pasient på tvang uten at 
pasienten er innlagt og uten at den faglige ansvarlige legen er i nærheten. Denne legen kan i teorien sitte på 
Andenes som er 130 km og 2,5 time unna. 
 
Denne situasjonen er i strid med loven og det er verken forsvarlig eller god pasientbehandling. 
Transittrommet er et møterom som ligger i 2.etg på Allmennpsykiatrisk enhet. Pasienten får tilbud om å 
ligge på en enkel reiseseng. Hvis pasienten må røyke eller på toalettet må denne bevege seg i miljøet hvor 
de inneliggende pasientene oppholder seg. Dette er lite skjermende for pasienten som er på tvang, og kan 
være skremmende for inneliggende pasienter hvis pasienten er utagerende og urolig. Politi i uniformer gjør 
også inntrykk på de inneliggende pasientene. 

Faglig ansvarlig lege befinner seg ofte i en annen kommune og langt unna. Denne har ikke mulighet til å 
gjøre tilsyn til pasienten ved behov. Overlapping mellom kommunal lege og interkommunal legevakt er 
lite tilfredsstillende: 

• Det forekommer ingen overlapping mellom avtroppende og påtroppende lege. 

• Ingen lege tar over det faglige ansvaret når den som har fattet vedtaket om tvang går av vakt. 

• De ulike kommunene og interkommunal legevakt har ikke et felles journalsystem. Dvs. at det 
er vanskelig / om ikke umulig å innhente informasjon om pasienten. Dvs. at 
Allmennpsykiatrisk enhet må innhente informasjon fra eget journalsystem for å informere 
faglig ansvarlig lege i kommunen. Dette blir feil da pasienten ikke er innlagt og pasienten 
ikke har samtykket i at vi går inn i journalen. 

 

a. I journalforskriften står det også at man er pliktig å journalføre når man har pasient i 
behandling. I slike saker har egentlig ikke allmennpsykiatrisk enhet tilgang til å 
journalføre noe om hva de observerer eller vurderer i fht pasienten. Hvis pasienten blir 
dårligere, eller reagerer på medisin eller lignende, hvem har ansvaret for å journalføre 
det, og i hvilken journal? Unntaksvis går det mange timer fra pasienten blir satt på 
transittrom til de er fremme i Bodø, og ingenting blir dokumentert i mellomtiden. 

b. Pasienter som er for urolig og utagerende til at de kan transporteres i ambulansefly må 
ofte sederes i forkant, oftest med tvang. Dette må gjøres av faglig ansvarlig lege. Dette 
ansvaret kan ikke overføres til Allmennpsykiatrisk enhet som ikke er godkjent for 
behandling under tvang.  

 
Forslag til forbedring / avklaringer 
Fordi denne saken har versert i mange år har PHR-klinikken bedt Fylkesmannen om en juridisk vurdering 
av problemstillingene. Juristen svarer slik: 

«Utgangspunktet er at oppholdskommunen etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 første ledd har plikt 
til å «sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og 
omsorgstjenester». Kort fortalt har kommunen med dette i utgangspunktet ansvaret for de personene som 
oppholder seg i kommunen, og det er ikke noe krav om at personen har fast bosted eller oppholdssted i den 
aktuelle kommunen. Spesialisthelsetjenesten har etter spesialisthelsetjenesteloven § 6-3 et 
veiledningsansvar overfor helse- og omsorgstjenesten i kommunene «om helsemessige forhold som er 
påkrevet for at den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal kunne løse sine oppgaver etter lov og 
forskrift». Endelig har politiet etter en nødvendighetsvurdering ansvar for å yte bistand til helsetjenesten. 
Inntil tvungent psykisk helsevern er etablert, er det bare politiet som har anledning til å utøve fysisk makt 
overfor pasienten, såfremt det ikke foreligger noen nødrettssituasjon.» 
  
Transittrommet er derfor et tilbud om bistand til den kommunale legetjenesten for at pasient og ledsagere 
(politi og helsepersonell) skal ha et trygt og verdig oppholdssted inntil forsvarlig transport er ankommet. 
Det er ikke en del av transporten. Transporten er ikke igangsatt før pasienten er om bord i ambulanseflyet 
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eller annen adekvat transportmåte. 

Transittrommet vil om kort tid flyttes fra Allmennpsykiatrisk enhet til et rom tilrettelagt for opphold av 
pasienten i påvente av transport i et nytt lokale i somatikken, med kort avstand til den interkommunale 
legevakten. Lokalet stilles til disposisjon for kommunene dersom de har behov for slikt. Det beste vil 
selvsagt være om kommunene i Vesterålen selv finner slikt lokale, slik de har gjort i Lofoten. Der har 
kommunene etablert transittrom i nær tilknytning til døgnbemannet helseinstitusjon. 

Verdighet og nærhet til faglig ansvarlig lege er viktig å ivareta. Hvis transittrommet fortsatt skal være på 
Stokmarknes, i forbindelse med videre transport av ambulansefly, må kommunene avklare om f.eks det 
faglige ansvaret kan overføres til vakthavende lege i Hadsel kommune i før og etter åpningstiden til 
Interkommunal legevakt. Vakthavende lege i Interkommunal legevakt vil naturlig nok ha dette ansvaret i 
sin arbeidstid. Nødvendig overlapping og informasjonsflyt gis til faglig ansvarlig lege når denne overtar 
ansvaret. Pasienter som er på transitt bør tilsees av vakthavende lege minst hver 3.dje time. 

NLSH har et prosjekt for å etablere en verdig transport for pasientene hvor vi lærer opp frivillige som 
ledsagere for å få på plass en nødvendig og faglig forsvarlig ledsagertjeneste. Vi har etablert slik 
ledsagertjeneste til flyreisene og holder for tiden på med å utdanne ledsagere til ambulansene. Vi håper 
kommunene støtter opp om dette arbeidet og motiverer egne ansatte med interesse for fagfeltet til å melde 
sin interesse til prosjektet. Disse ledsagerne kan vi sannsynligvis benytte også for opphold i transittrom gitt 
at tilstrekkelig med personer melder sin interesse for dette arbeidet.  

Konklusjon: 

Det bes med dette om at saken drøftes i OSO og at kommunene tar saken videre i egne organ. 

Saken fremmes uten forslag til vedtak. 

 
50/17 Nord-norsk samarbeidsorgan for helseutdanning – valg av kommunal representant 

 
Det vises til vedlagte brev fra Helse Nord datert 10.12.14 og referat fra   møtet i 
samarbeidsorganet 8. mai 2017. 
 
For å ha et best mulig grunnlag for en systematisk kompetanseutvikling har Helse Nord RHF og 
Kommunenes interesseorganisasjon (KS) i samarbeid med universiteter og høgskoler i 
landsdelen gjennomført prosjektet ”kompetanseutfordringer som følger av 
samhandlingsreformen”.  
 
Prosjektet har utarbeidet to delrapporter: 
  
Del 1 i prosjektrapporten gir oversikt over eksisterende utdanningstilbud og organisering av 
disse. E-læring som verktøy i helsetjenesten beskrives. Det er også redegjort for felles arenaer 
for kompetanseutvikling som brukes i dag. Det er gjennomført spørreundersøkelse til 
kommunene om kompetansebehov og utfordringer, og i hvilken grad kommunene har inngått 
samarbeid om å utvikle fremtidens helsetjeneste.  
 
Del 2 i prosjektrapporten viser utarbeidet forslag til tiltaksplan 2014-2016, inndelt i 6 
tiltaksområder:  
1. Utvikle samspillsarena – helsefaglige utdanninger og helsetjenesten  
2. Utvikle høyere helsefaglige grunn- og videreutdanninger i Nord-Norge  
3. Utvikle kunnskaps- og kompetanseoverføring som samhandlingsvirkemiddel  
4. Utrede kompetanseutfordringer i små kommuner  
5. Utrede utvikling av undervisningstiltak om pasientsentrert helsetjeneste  
6. Opplærings- og utdanningsbehov for leger i primærhelsetjenesten som følger av 
samhandlingsreformen  
 
Tiltaksområde 1: Utvikle samspillsarena – helsefaglige utdanninger og helsetjenesten  
 
Styret i Helse Nord RHF fattet i sitt møte slikt vedtak, styresak 90-2014, pkt. 2: 
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2. Styret gir tilslutning til etablering av et nordnorsk samarbeidsorgan for utdanning med 

sekretariat slik det er beskrevet i saksfremlegget. Styret viser i denne sammenheng til 
vedtak i vedtak i styresak 20-2014 Strategisk kompetanseplan, fase 2. Endelig 
sammensetning av organet fastsettes etter at rapporten er behandlet i KS 
(Kommunesektorens organisasjon) og Universitetene.  

 
Samarbeidsorganet drøftet saken i møte 8. mai 2017 og det var bred enighet om at organet har 
verdi i kunnskapsutveksling. 
 
Videre ber en i samme møtet vedtakspunkt 2 : 
 
Alle OSO inviteres til å utnevne kommunerepresentanter til nord-norsk samarbeidsorgan for 
helseutdanning. 
 
Forslag til 
 

Vedtak: 
 

1. Som representant for OSO ved  Nordlandssykehuset velges xxxxxxxxxxx med xxxxxxxx 
som vararepresentant. 

51/17 Samhandlingsbarometeret – kommunal respons. Videre håndtering. 
 
Saken har vært drøftet i OSO ved flere anledninger. Samhandlingsbarometeret var også tema på 
Dialogmøtet 2017. 
 
I henvendelse til kommunene 15.3.17, jfr. vedlagte brev skrev vi bl.a: 
 
Nordlandssykehuset ber kommunen avklare videre deltakelse i etableringen av 
Samhandlingsbarometeret. 
 
Svarfrist 1. august 2017. 
 
Pr. dd har tre kommuner svart, og det må vel tolkes som manglende interesse? 
 
I og med at barometeret skal være et verktøy for aktivt bruk av begge parter, må en vurdere 
hensiktsmessigheten med å gå videre med etableringen. 
 
 
Saken legges fram for drøfting i  OSO.  
 
 
 

52/17 Kommunene orienterer regionvis om aktuelle saker 
 
Det ble orientert om følgende saker: 
 
 

53/17 Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker 
 
Det ble orientert om følgende saker: 
 
 
 

54/17 Referater 
 

1. xzxzxzxz 
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Samhandlingsavdelingen 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MØTEREFERAT 
OVERORDNET 

SAMARBEIDSORGAN (OSO) 
 
 
 
 
Dato : 13.06.17 
 
 
Sted : Svolvær, Thon Hotell 
 
 
Tidspunkt:  09:00 – 11:30 
 
 
 
 
 

Si
de  1 



 
 
 
 
 
 
 

Saksbehandler:Steinar Pleym Pedersen Vår 
ref.:2016/3545 
/SPP 

 Innkalt 

  

Leder  

Kommunalsjef Nils Olav Hagen, Vestvågøy kommune M 

  

  

Øvrige kommunale medlemmer  

Ola Morten Teigen, rådmann Hadsel kommune F 

Sture Jakobsen, helse- og sosialsjef Sortland kommune M 

Jan Håkon Juul, kommuneoverlege Vågan kommune M 

Eirik Andre Hopland, rådmann Hamarøy kommune F 

Anne Grete Mosti, enhetsleder Gildeskål kommune F 

Mona Karlsen, rådgiver Bodø Kommune M 

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

  

Helseforetakets øvrige medlemmer  

  

Paul Martin Strand, adm.dir  Nordlandssykehuset  M 

Trude Grønlund, klinikksjef  Rus/psyk.klinikken M 

Olaug Kråkmo, klinikksjef  Medisin F 

Terje Haug, klinikksjef Diagnostisk klinikk M 

Tony Bakkejord, klinikksjef  Hode/bevegelse M 

Tonje E. Hansen, fagsjef F 

Markus Jântti, enhetsleder Diagnostisk klinikk Lofoten M 

Gro-Marith Villadsen, direktørens stab M 

  

Brukerrepresentant  

  

Barbara Priesemann M 

  

Arbeidstakerrepresentant  

  

Johnny Jensen, Norsk sykepleierforbund F 

Gry Berit Alvenes, LO F 

Inger S. Kristiansen, LO F 

  

Andre  

  

Randi Angelsen, kommunikasjonssjef Nordlandssykehuset M 

Erik Martinsen, praksiskonsulent, Nordlandssykehuset M 
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Fylkesmannen  

  

Yngve Osbak M 

  

Universitetene  

  

Bodil Svendsgård, UiN, Universitetet i Nordland F 

Hilde Holm Solvoll, Universitetet i Nordland M 

Arnfinn Andersen, UiT – Norges arktiske universitet F 

  

KS  

  

Guri Moen Lajord F 

Elin Bye F 

  

  

  

  
 
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 - 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 
 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 

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

 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 

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

 
Saksbehandler Gro-Marith Villadsen 
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Enstemmig 
 

Vedtak: 
 

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 
 
Enstemmig  
 

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 
 
Enstemmig 

Vedtak: 
 

1. OSO tar saken til orientering. 
2. Det vises for øvrig til vedlagte referat fra møtene- 

35/2017 Utskrivningsklare døgn 2016 
 
 

 Enstemmig 
 

Vedtak: 
 

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

ved innleggelse i sykehus - orienteringssak 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 

1. OSO tar saken til orientering. 
2. OSO ber representant fra Pasientreiser delta i neste møte i OSO for nærmere 

orientering. 
 
 

37/2017 Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker med 
samhandlingsperspektiv 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 

1. Det  ble orientert om status  i PCI-saken og «blodproppfisking» 
2. OSO tar informasjonen til orientering. 

 
 

38/2017 Kommunene orienterer regionvis om aktuelle saker med samhandlingsperspektiv 
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Enstemmig 
 

Vedtak: 
 

1. Det ble orientert om rekruttering sykepleiere, ferieavvikling og problemer knyttet 
til manglende epikriser ved utskrivning av pasienter som skal viderebehandles i 
kommunene. 

 
2. OSO tar informasjonen til orientering. 

 
39/2017 Referater 

 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 

1. OSO tar referatene til orientering. 
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Helse Nord RHF      
Sjøgata 10 Postadresse: Telefon:  75 51 29 00 E-post: postmottak@helse-nord.no  
8038 Bodø 8038 Bodø Telefaks: 75 51 29 01 Internett: www.helse-nord.no Org.nr: 883 658 752 

 

 
 

 

Til mottakere etter liste 

 

   

 

Brevet sendes kun elektronisk 

 

    

Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2014/79-8/ 502 
 

Saksbehandler/dir.tlf.: 
Brite Jacobsen, 75 51 29 77 

Sted/dato: 
Bodø, 19.12.2014 

 

Etablering av nord-norsk samarbeidsorgan for helseutdanning  

 
For å ha et best mulig grunnlag for en systematisk kompetanseutvikling har Helse Nord RHF og Kommunenes 
interesseorganisasjon (KS) i samarbeid med universiteter og høgskoler i landsdelen gjennomført prosjektet 
”kompetanseutfordringer som følger av samhandlingsreformen”.  
 
Prosjektet har utarbeidet to delrapporter: 
Del 1 i prosjektrapporten gir oversikt over eksisterende utdanningstilbud og organisering av disse. E-læring som 
verktøy i helsetjenesten beskrives. Det er også redegjort for felles arenaer for kompetanseutvikling som brukes i 
dag. Det er gjennomført spørreundersøkelse til kommunene om kompetansebehov og utfordringer, og i hvilken 
grad kommunene har inngått samarbeid om å utvikle fremtidens helsetjeneste.  
 
Del 2 i prosjektrapporten viser utarbeidet forslag til tiltaksplan 2014-2016, inndelt i 6 tiltaksområder: 

1. Utvikle samspillsarena – helsefaglige utdanninger og helsetjenesten 
2. Utvikle høyere helsefaglige grunn- og videreutdanninger i Nord-Norge 
3. Utvikle kunnskaps- og kompetanseoverføring som samhandlingsvirkemiddel 
4. Utrede kompetanseutfordringer i små kommuner 
5. Utrede utvikling av undervisningstiltak om pasientsentrert helsetjeneste 
6. Opplærings- og utdanningsbehov for leger i primærhelsetjenesten som følger av 

samhandlingsreformen 
 

Tiltaksområde 1: Utvikle samspillsarena – helsefaglige utdanninger og helsetjenesten 
Styret i Helse Nord RHF fattet i sitt møte slikt vedtak, styresak 90-2014, pkt. 2: 

2. Styret gir tilslutning til etablering av et nordnorsk samarbeidsorgan for utdanning med 
sekretariat slik det er beskrevet i saksfremlegget. Styret viser i denne sammenheng til 
vedtak i vedtak i styresak 20-2014 Strategisk kompetanseplan, fase 2. Endelig 
sammensetning av organet fastsettes etter at rapporten er behandlet i KS 
(Kommunesektorens organisasjon) og Universitetene.  

 
Oppstartsmøte er berammet til 6. februar 2015 
 
Det er besluttet følgende representasjon i nordnorsk samarbeidsorgan for utdanning 

 1 repr. fra hvert av universitetene (2) 
 1 repr. fra hver av høgskolene 
 1 felles repr. fra fylkesmennene  
 1 felles repr. fra fylkeskommunene  
 1 repr. fra Helse Nord RHF, adm.direktør Lars Vorland 
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 1 repr. fra hvert av helseforetakene (unntatt Sykehusapotek Nord) 
 1 repr. fra KS  
 3 Representant(er) fra kommunene  
 1 repr. oppnevnt av Sametinget  
 1 felles repr. fra fylkestannhelsetjenesten  

 

Fylkeskommunene, fylkesmennene og fylkestannhelsetjenesen må i samarbeid bli enige om en felles representant 
og melde inn denne. 
Ber om at navn og kontaktinformasjon på representanter meldes inn til  
Helse Nord RHF v/Brite Jacobsen på epost så snart som mulig:  brite.jacobsen@helse-nord.no   
 
Når vi har mottatt navn og kontaktinformasjon på representantene vil vi sende ut nærmere informasjon til hver 
enkelt om møtetidspunkt og møtested. 
 

Overordnet samarbeidsorgan er et strategisk organ med møter 1-2 ganger pr. år. Det vil derfor være 
hensiktsmessig at det oppnevnes et mindre arbeidsutvalg som forbereder saker til møter, og følger opp 
arbeidet mellom møtene. 
 
Det forutsettes samarbeid med RHF-ets øvrige arbeid innen utdanning, og dagens HSAM/USAM. 
Universitetssykehuset Nord-Norge ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) har tatt 
på seg oppgaven å være sekretariat for samarbeidsorganet. Kommunesektoren, universiteter og 
høgskoler må bidra med ressurser som støttefunksjoner til sekretariatet. Dette kan være frigjøring av 
personell til arbeidet, eksempelvis medlemmer i et arbeidsutvalg som foreslås etablert 
 
Mandat for samarbeidsorganet 
 

1. Samordne arbeidet for dimensjonering av regionale helsefaglige utdanninger i tråd med 
regionens behov 
 

2. Legge til rette for hensiktsmessig samarbeid mellom tjenestene og utdanningsinstitusjonene i utforming 
av helsefaglige studieprogram herunder også ivaretakelse av kvalitet i praksis 
 

3. Fremskaffe dokumentasjon som skaper et faktabasert beslutningsgrunnlag for samarbeidsorganets 
videre arbeid 

 
 
 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Lars Vorland 

signert 

Administrerende direktør 

 

 

 

 

 

 

Rune Sundset 

Signert 

Kvalitet og forskningsdirektør 
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 Side 3 av 3 
 

 

Adresseliste: 

Universitetet i Nordland 

Universitetet i Tromsø 

Høgskolen i Narvik 

Høgskolen i Harstad 

Høgskolen i Nesna 

Fylkesmannen i Finnmark 

Fylkesmannen i Troms 

Fylkesmannen i Nordland 

Finnmark fylkeskommune 

Troms fylkeskommune 

Nordland fylkeskommune 

Finnmarkssykehuset HF 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

Nordlandssykehuset HF 

Helgelandssykehuset HF 

Kommunenes Sentralforbund Region Nord 

Sametinget 

Fylkestannlegen i Finnmark 

Fylkestannlegen i Troms 

Fylkestannlegen i Nordland 



Evaluering av Samhandlingskonferansen 2017 
 

 
 
                     Rapport utarbeidet av Steinar Pleym Pedersen og Lena Arntzen 

 
Bakgrunn for konferansen 

 
I overordnet samarbeidsavtale mellom Nordlandssykehuset HF og kommunene i Nordlandssykehuset HF 
sitt opptaksområde er det vedtatt at det skal arrangeres en årlig samhandlingskonferanse.  
 
Formålet med konferansen er å gi faglig påfyll og inspirasjon til et fortsatt godt samarbeid. Konferansen 
er også ment som en oppsummering av erfaringer man har hatt etter reformens start i 2012. Dette både 
fra sykehusets ståsted, kommunenes og brukernes.  
 
Planlegging og forberedelser 

 
Det var i forkant av konferansen satt ned et partssammensatt utvalg som jobbet frem programmet. 
Gruppen samarbeidet elektronisk.  
 
Det var lagt stor vekt på samhandling med kommunene i prosessen med å finne hvilke tema man skulle 
sette på dagsorden. I arbeidsgruppen delte man konferansen inn i 3 hovedbolker som følger : 
 
Psykisk helse-og rus 
Pasientforløp 
Samhandlingreformen, status etter 5 års virke 
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Deltakelse 
 

Samhandlingskonferansen 2017 hadde 188 deltakere. I 2016 var deltakerantallet på 170, og vi har sett en 
økende interesse for konferansen. 
Årets konferanse hadde 14 foredragsholdere representert fra stat, kommune, forbund og politiet. 
Fra kommunesiden deltok 92 personer, og fra Nordlandssykehuset deltok 80.  
Øvrige deltakere ( 16 stykker ) kom fra RHF, fylkesmann, forbund og andre institusjoner. 
 
Evaluering 

 
27 % av deltakerne har gitt tilbakemeldinger på konferansen i form av tilsendt evalueringslink (51 
deltakere). Lenken for evaluering har også vært lagt ut på Nordlandssykehusets hjemmesider, lett 
tilgjengelig. 

 
Økonomi: 

 
Samhandlingsavdelingen har ansvaret for forberedelse og gjennomføring av konferansen. Det brukes 
ingen ekstern bistand. Konferansen er ment å være et «spleiselag» hvor deltakerne dekker sine utgifter. 
Nordlandssykehuset ved samhandlingsavdelingen «subsidierer» noe. Helse Nord bidrar også. Som 
hovedregel betales ikke honorar til foredragsholderne. 
 
 
Samhandlingskonferansen 2017, hvilket helhetsinntrykk sitter du igjen med  ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
90 % av 
respondenten
e svarer at 
deres 
helhetsinntry
kk av 
konferansen 
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I hvilken grad var konferansen relevant og nyttig i forhold til jobben din? 
 

 
 
 
Årets konferanse hadde 3 hovedbolker. Hvilken bolk var mest relevant for deg ? 
 

 
 
 
Noen av respondentene poengterer at sykepleiere og hjelpepleiere som jobber i pleien skulle vært en 
stor del av målgruppen på invitasjonen, og at det burde kommet bedre frem at konferansen i høy grad 
var relevant for denne målgruppen.  
 
 
 
 

 
 
94 % av 
respondente
ne opplevde 
konferansen 
som relevant 
og nyttig ifht 
jobben sin, 
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Øvrige innlegg 
 
Hvilke var mest relevant for deg ? (det er mulig å krysse av flere) 
 

 
 
Om foredragsholderne: I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende påstander? 
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Det vil alltid være slik at noen foredragsholdere har bredere apell hos deltakerne enn andre, men 
generelt gir respondentene positive tilbakemeldinger.  
 
Noen av respondentene gir tilbakemelding om at foredragsholderne på dag 2 snakket mye om det 
samme, og at man bør unngå at temaene i innleggene blir for like.  
 
Om plenumsdiskusjonene: I hvilken grad er du enig i følgende påstander ? 
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Respondentene gir tilbakemelding om at plenumsdiskusjonene og tid til debatt er bedre ivaretatt i 2017-
konferansen enn tidligere år, men at det fortsatt kan bli bedre.  De ønsker enda mer engasjement fra 
salen, og at enten innledere eller møteledere problematiserer tema og engasjerer deltakerne mer. 
 
Noen få respondenter hadde merknader i evalueringen knyttet til bruk av telefoner/IPader undervegs i 
konferansen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samhandlingskonferansen 2017 gikk over 2 dager. Synes du det er ok ? 
 

 
 
Også i år kommenteres det at det er positivt at somatikk og psykiatri tildeles en dag hver. 
 
Samhandlingskonferansen 2018 blir arrangert 5.-6. juni. Vil du delta på denne hvis muligheten 
ligger til rette for det ? 
 

Det er 
enighet om at 
det er ok at 
konferansen 
går over 2 
dager.  
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Hvor er du ansatt ? 
 

 
 
 

Kommunene 
representerer 37 
% av 
respondentene. 
 

    
  

   
 

  
  

  
 

 
 

Respondentenes 
 

 
I år som i fjor 
svarte 98 % av 
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Hvor fornøyd er du med hotellet ? 
 

 
 

Respondenten
e gir uttrykk 
for å være 
tilfreds med 
Thon hotellet. 
 
På 
konferansen i 
2016 hadde 

  
 

  
  
  

   
  
  

  
 

   
   

    
   

   
   

 
Når man ser på 
deltakerreprese
ntasjon på selve 
konferansen er 
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Et par av respondentene gir uttrykk for at plenumsalen ikke er optimal å sitte i, en hel dag. Det er også 
gitt tilbakemeldinger om at lokalet var for kaldt på dag 1. Dette fikk Thon/Lofoten kulturhus beskjed om, 
og temperaturen ble da justert, og i løpet av dagen bedre. Det gir også tilbakemeldinger om at 
nettilgangen på hotellet kunne vært bedre. 
 
Hvor fornøyd er du med pausene og matserveringen ? 
 

 
En del av respondentene melder om at det gikk for lang tid før første pause på dag 2, og at man må 
forsøke å legge inn «om så 5 minutter» til beinstrekk. Fra arrangørkomiteens ståsted kan en slik 
kortpause være utfordrende å få til ettersom det er så mange deltakere på konferansen, og det har vist 
seg ta lang tid å få deltakerne inn i lokalet igjen etter pauser.  
 
Noen respondenter hadde ønsket seg mer tid på dag to til innspill i forhold til dag ettersom dag 1 fra 
respondentens perspektiv hadde for tett program og liten tid til diskusjon på slutten av dagen. 
 
 
Deltok du på festmiddagen ?           
                                 

90 % av 
respondentene 
er fornøyde 
med pausene 
og 
matserveringe
n.  
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12 % av respondentene deltok ikke på festmiddagen, og sier de heller ikke vil delta til neste år dersom de 
kommer på konferansen. Dette begrunnes med at arrangementet lå nært hjemme, og at de ikke 
prioriterte det. Noen av respondentene har gitt uttrykk for at det ble lang ventetid mellom rettene, og at 
middagen dermed blir for sen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vil du anbefale konferansen til andre? 
 

 
150 personer deltok på 
årets festmiddag, mot 
fjorårets 140. 
 
88 % av respondentene 
sier de vil delta på neste 
års festmiddag dersom de 
har anledning til det. 
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88 % av respondentene sier de vil anbefale konferansen til andre.  
Det sier vi oss fornøyd med, og satser på at vi klarer å lage et program som gjør at deltakere / 
respondenter får lyst å delta også ved neste års konferanse. 
 
 I evaluering av samhandlingskonferansen 2016 svarte 92 % at de ville anbefale konferansen til andre. 
 
Tema og arbeidsform som etterlyses til neste års konferanse. Dette skriver respondentene:  
 

• Kan noen av deltakerne på konferansen bidra i plenum med sine hverdagsutfordringer på jobb?  
• Tema  som ledelse i endring- daglige utfordringer innen ledelse- medbestemmelse positivt eller 

negativt? Og da for hvem? (leder eller ansatte?) 
• Ta opp tråden om pasientforløpet.  
• Rehabilitering.  
• Velferdsteknologi. 
• Kunne vært interessant å få innlegg fra Krisesenter og hørt om pasient og pasientforløp når 

pasienten blir sendt fra sykehus/ psykaitri/ politi til et krisesenter. Hva som skjer og hvordan 
samarbeider et krisesenter med eksterne aktører som f.eks. helsepersonell, politi, NAV i ettertid 
for å forebygge at pasienten skal komme seg ut av den volden den er utsatt for ? 

• Savner tema som eksempelvis legevaktsamarbeid og dette med overføring av oppgaver fra 
spesialisthelsetjenesten til kommunene.   

• Ønsker et innlegg om Læring- og mestring og hvorfor dette bør ha en viktig plass i 
pasientforløpene til neste år. 

• Savner tema som  engasjerer legene i større grad. 
• Kommunene bør utfordres til å bidra med innspill/foredrag om hva gjøres lokalt mot NLSH - 

tenker her på samhandling  - og bedring av gode pasientforløp. 
• Det er viktig å tilrettelegge for innspill og diskusjon. 
• Kanskje kan både møteledelse og innledere tilrettelegge for og problematisere for debatt. Dette 

skaper grunnlag for deltagernes engasjement og medvirkning. Noen innledere er flinkere enn 
andre til å problematisere og stille spørsmål ved aktuelle temaer og utviklingstrekk i samfunnet. 
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Respondentene har også skrevet noe om hvem/hvilke yrkesgrupper de ønsker en bredere 
deltakelse fra. Dette skriver respondentene: 

 
• Helse- og sosialsjefer og kommuneleger bør delta i større grad.  
• Det er «dårlig» representasjon fra sykehusenhetene i Salten og kommunene i Salten. 
• Det hadde vært bra om noen av de sentrale lederne fra Åpen omsorg i Salten også hadde deltatt. 
• Håper kommuneoverlegene får invitasjon og prioriterer å delta neste år. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                   Velkommen tilbake til Samhandlingskonferansen i 2018 
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PROTOKOLL  
(Legges fram for godkjenning i neste OSO-møte):  
 
 
Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  
Møtested: Kirkenes  
Dato:  23. juni 2017 
Tidspunkt: kl. 10:30 – 12:30  
 
Følgende deltok: 
Eva Håheim Pedersen, Britt Larsen Mehmi, Vivi Brenden Bech (via VK), Lise Beate Dalsaunet, Kenneth 
Johansen, Anne Grethe Olsen, Jørgen Dahl, Trond Mikkola, Kristina Eriksson Nytun, Eivind Merok (via 
VK), Guri Moen Lajord (via VK) og Leif Arne Asphaug-Hansen (sekr. OSO)  
 
Følgende hadde meldt forfall: 
Ellen Beccer Brandvold, Inger Lise Balandin, Leif Vidar Olsen, Rita Jørgensen, Robert Kechter, Linda 
Okstad 
 
Eva Håheim Pedersen velges til å lede møtet. 
 
Fast medlem Anne Brit Røst har sluttet i sin stilling i Sør-Varanger kommune, og vil videre erstattes 
med sin vararepresentant Fiona Sahl fra Vadsø kommune. 
 
 
SAKER: 
 
Sak 9/2017: Godkjenning av innkalling og saksliste  
Vedtak: 
Møteinnkalling og saksliste til OSO møte 23. juni 2017 godkjennes.  
 
Sak 10/2017: Godkjenning av protokoll (tidligere utsendt). 
Vedtak: 
Protokoll fra møtet i OSO 13. mars 2017 godkjennes 
 
 
Sak 11/2017:  Referatsaker 
Vedtak: 
OSO tar referatsakene til orientering 

      
 



 
Sak 12/2017: Endring av vedtekter for OSO i Finnmark 
 
I møtet framkommer ønske om at partene ved oppnevning av medlemmer til OSO søker å få til 
oppnevning hvor vararepresentant innehar tilsvarende rolle/bakgrunn. 
 
Vedtak: 
OSO fastsetter følgende reviderte vedtekter som gjeldende for OSO Finnmark:  
 
§1 Formål 
OSOs formål er å legge til rette for gode og sammenhengende pasientprosesser ved å utvikle et 
velfungerende samarbeid mellom kommunene og Finnmarkssykehuset. 
  
§ 2 Myndighet 
OSO er et partssammensatt overordnet rådgivende organ mellom kommunene og 
Finnmarkssykehuset. OSO kan ta beslutninger på vegne av alle kommunene og Finnmarkssykehuset i 
saksområder som avgrenses av Overordnet samarbeidsavtale, og med de begrensninger som følger 
av lov og forskrift. 
Tiltak som har vesentlige økonomiske eller strukturelle konsekvenser, og som går ut over den 
fullmakt partene har, må behandles på ordinær måte i kommune og helseforetaket.   
 
§ 3 Representasjon 
OSO har 10 medlemmer hvorav Finnmarkssykehuset og kommunene har 5 medlemmer hver. 
Kommunenes medlemmer oppnevnes av styret i KS Finnmark. To av medlemmene skal ha helsefaglig 
kompetanse, og en av disse skal være kommuneoverlege.  
Finnmarkssykehusets medlemmer oppnevnes av foretaksdirektøren. 
 
Medlemmene oppnevnes for 4 år av gangen.  
• En pasient- og brukerrepresentant utnevnt av brukerutvalget i Finnmarkssykehuset har møte- og 

talerett. 
• Fylkeslegen i Finnmark har møte - og talerett. 
• En representant fra KS har møte- og talerett. 
• Ansatterepresentasjon. Ansattes organisasjoner kan møte med 2 representanter, en fra 

kommunene og en fra Finnmarkssykehuset. Representantene har møte og talerett. 
• En representant fra UiT Norges arktiske universitet primært tilhørende Campus i Finnmark har 

møte- og talerett 
 
Det oppnevnes personlig vara for alle faste representanter. Varamedlemmene får tilsendt alle 
saksdokumenter. Ved forfall sørger den faste medlemmet selv for at vara innkalles, og informerer 
sekretariatet i OSO om dette. 
 
§ 4 Oppgaver 
I tråd med formålet skal OSO ha følgende oppgaver: 

1. Følge opp Overordnet Samarbeidsavtale mellom Finnmarkssykehuset og kommunene 
2. Gi anbefaling i saker av prinsipiell, administrativ, faglig og økonomisk karakter 
3. Etablere samarbeidsfora herunder etablering og bruk av kliniske samarbeidsutvalg, og gi 

disse et mandat. Kliniske samarbeidsutvalg rapporterer til OSO 
4. Godkjenne retningslinjer  
5. Drøfte og eventuelt avgjøre uenighetssaker knyttet til Overordnet Samarbeidsavtale som 

ikke kan avgjøres på annet nivå eller kan søkes løst gjennom forhandlinger. Som hovedregel 

      
 



er partene forpliktet til å løse saken så nært pasienten som mulig (jfr. Overordnet 
samarbeidsavtale pkt.11) 

• Evaluere Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtalene årlig. 
 
§ 5 Budsjett 
OSO har ikke eget driftsbudsjett. Partene i samarbeidet bærer selv sine kostnader. 
 
§ 6 Arbeidsform 
OSO konstituerer seg på første møte med valg av leder og nestleder. OSO oppnevner leder og 
nestleder blant medlemmene med stemmerett for 2 år ad gangen. Når leder er kommunalt medlem 
skal nestleder være fra Finnmarkssykehuset – og motsatt. Ledelse alternerer hvert annet år mellom 
Finnmarkssykehuset HF og kommunene. Ledelsen fungerer inntil ny ledelse er valgt. Leder, nestleder 
utgjør sammen med sekretær OSOs arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget planlegger møtene i OSO. 
Finnmarkssykehuset ivaretar sekretariatsfunksjon for OSO. 
 
Saker som ønskes tatt opp i OSO meldes til Samhandlingsenheten i Finnmarkssykehuset. 
 
OSO kan opprette egne utvalg og arbeidsgrupper, og kan for øvrig innkalle andre representanter ved 
behov. 
 
Om møtevirksomheten:   

1. OSO har møte 3 – 4 ganger pr år 
2. I forbindelse med at møteplan vedtas, tar OSO også stilling til om møtene skal avvikles som 

fysiske møter, eller om det tilrettelegges for bruk av telefon-/videokonferanse.  
3. Det utarbeides og vedtas møteplan for hvert kalenderår før året starter 
4. Møtekalender offentliggjøres på internett. 
5. Saker kan fremsettes av enhver interessent i samråd med leder/sekretariat 
6. Saker til OSO må meldes senest 4 uker før møtet 
7. Innkalling, dagsorden og sakspapirer sendes kun på e-post 
8. OSO kan ikke gjøre beslutninger i saker som ikke er meldt og utsendt på forhånd 
9. OSO er beslutningsdyktig når mer enn 50 % av medlemmene møter 
10. Der ikke annet er bestemt tas avgjørelser med simpelt flertall, og ved stemmelikhet er leders 

stemme avgjørende  
11. Referatet sendes representantene på e-post, og anses godkjent dersom møtedeltakerne 

etter en frist på 7 dager ikke har gitt tilbakemelding på ønskede endringer 
12. Referater legges ut på Finnmarkssykehusets og kommunenes hjemmesider 
13. I tilfeller det foreligger saker som ikke kan vente, vil det kunne innkalles til ekstraordinære 

møter, eller kan sak forelegges OSOs medlemmer som sirkulasjonssak. OSO kan også velge å 
delegere håndtering av slike saker til leder eller arbeidsutvalget og få seg forelagt sak som 
orientering i ettertid. 

 
§ 7 Endringer i vedtektene  
OSO kan vedta endringer i vedtektene med simpelt flertall. Vedtektsendringene trer i kraft 
umiddelbart. Der vedtektene ikke sammenfaller med Overordnet samarbeidsavtale mellom 
Finnmarkssykehuset HF og kommunene, kan det ikke gjøres endringer uten at alle avtaleparter er 
involvert.  
 
Revidert juni 2017 
 

 
 

      
 



Sak 13/2017: Valg av leder og nestleder for OSO 
Vedtak: 
1: Kommunerepresentantene i OSO har så langt ikke lyktes med å finne medlem som kan 

ivareta rollen som leder av OSO for perioden fra juni 2017 og de kommende 2 år. OSO ber de 
kommunale medlemmene om innen 15. august å fremme forslag til medlem som kan ivareta 
ledervervet. OSO ber de kommunale medlemmene orientere sekretær når dette er avklart. 

2: Som nestleder velges Eva Håheim Pedersen 
 
 
Sak 14/2017:  Orienteringssak – bruken av sykestuene i Finnmark. En gjennomgang basert på 

innrapportert bruk til Helsedirektoratet. 
Vedtak: 
OSO tar gjennomgang av bruken av sykestuene i Finnmark basert på innrapporterte data til 
orientering 

 
Sak 15/2017: Oppnevning av medlemmer til lokale samarbeidsutvalg 
Vedtak: 

1. OSO oppnevner følgende representanter fra kommunene til lokalt faglig 
samarbeidsorgan for Øst-Finnmark:  

• Berlevåg: Unni Stenberg (avd.leder pleie- og omsorg) 
• Gamvik/Lebesby: Muna Larsen (helseleder) 
• Nesseby: Unni Haug (virksomhetsleder pleie- og omsorg) 
• Sør-Varanger: Anita Kurthi (leder enhet for koordinering, fag og forvaltning) 
• Tana: Kai Syverud (konst. kommuneoverlege) 
• Vadsø: Britt Larsen Mehmi (kommuneoverlege) 
• Båtsfjord: (Beslutning delegert) 
• Vardø: (Beslutning delegert) 

2. OSO oppnevner følgende representanter fra Finnmarkssykehuset til lokalt faglig 
samarbeidsorgan for Øst-Finnmark: 

• Rita Jørgensen, klinikksjef 
• Kari Beate Engseth, avd. leder 
• Kristin Jannicke Pedersen, samhandlingskoordinator klinikk Kirkenes, og sekretær 

for utvalget. 
• Grethe Rasmussen, samhandlingskoordinator klinikk psykisk helsevern/rus 
• Enhetsleder klinikk Kirkenes: (Beslutning delegert) 
• Overlege innen området indremedisin/geriatri: (Beslutning delegert) 
• Enhetsleder klinikk psykisk helsevern og rus: (Beslutning delegert) 
• Representant fra SANKS: (Beslutning delegert) 

3. OSO oppnevner følgende representanter fra kommunene til lokalt faglig 
samarbeidsorgan for Vest-Finnmark:  

• Hammerfest: Mads Valleraunet, virksomhetsleder rus/psykiatri 
• Hasvik: Tarja Minkinnen, avdelingsleder 
• Loppa: Paul Olav Røsbø, kommunelege 
• Måsøy: Stig Mathisen, konst. avd. leder  
• Nordkapp: Helge Bjøru, kommunelege 
• Porsanger, Silje Nicolaisen, avd.leder 
• Alta: (Beslutning delegert) 
• Karasjok: (Beslutning delegert) 

      
 



• Kautokeino: (Beslutning delegert) 
4. OSO oppnevner følgende representanter fra kommunene til lokalt faglig 

samarbeidsorgan for Vest-Finnmark:  
• Vivi Brenden Beck, klinikksjef 
• Renate Jakobsson, enhetsleder  
• Bjørn Wembstad, avdelingsoverlege 
• Kristine Brevik, samhandlingskoordinator klinikk Kirkenes, og sekretær for 

utvalget. 
• Grethe Rasmussen, samhandlingskoordinator klinikk psykisk helsevern/rus 
• Overlege klinikk Hammerfest: (Beslutning delegert) 
• Enhetsleder klinikk psykisk helsevern og rus: (Beslutning delegert) 
• Representant fra SANKS: (Beslutning delegert) 

5. OSO delegerer til leder av OSO å supplere samarbeidsorganene med medlemmer fra 
kommunene Alta, Karasjok, Kautokeino, Båtsfjord og Vardø. 

6. OSO delegerer til nestleder av OSO å supplere samarbeidsorganene med medlemmer fra 
Finnmarkssykehuset. 

 
Sak 16/2017: Oppnevning av kommunal representant fra OSO til Nord-norsk samarbeidsorgan 

for helseutdanning 
Vedtak: 
OSO oppnevner Kenneth Johansen, Alta kommune som kommunal representant til Nord-norsk 
samarbeidsorgan for helseutdanning fra Finnmark. 
 
 
Sak 17/2017: Tiltak habilitering og rehabilitering – regionalt prosjekt 
Vedtak: 
1: OSO i Finnmark gir sin tilslutning til prosjekt rehabilitering i Helse Nord som skissert i 

henvendelsen. 
2: OSO støtter de føringer som framkommer i beskrivelsen, men ber om at mulighet og tiltak 

som sterkere støtter opp om interkommunalt samarbeid også belyses. 
3: OSO mener det er viktig at også kommuner i Finnmark deltar i prosjektet og ber kommunene 

samt foretak stille seg positive til deltakelse.  
 
 
Sak 18/2017: Pasientforløp og læringsnettverk – sak fra KS 
Vedtak: 
1. OSO støtter satsingen «Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke» og etablering av 

læringsnettverk for kommuner og helseforetak/sykehus i Troms/Ofoten (UNN-området) og 
Finnmark. 

2. OSO oppfordrer kommunene og helseforetaket til å delta i læringsnettverket. 
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Rapport 

Status sending av elektroniske 

epikriser til Bodø kommune 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapporten er et ledd i forbedringsarbeidet i «KS Læringsnettverk for gode pasientforløp» hvor Bodø 

kommune og Nordlandssykehuset HF deltar. Bodø kommune og Nordlandssykehuset har i dette 

læringsnettverket etablert et samarbeid om forbedring av pasientforløpene, hvor elektronisk 

informasjonsoverføring er ett av fokusområdene. 

 

Forfattere: 

Turid Rødfjell Konsulent 1, Tildelingskontoret, Bodø kommune 

Thea Moseid Kristensen Rådgiver, ForUT, IKT-kontoret, Bodø kommune  

Monika Eriksen Rådgiver, Seksjon for E-helse, Nordlandssykehuset HF 
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Bakgrunn 

Samhandlingsreformen og tjenesteavtalen mellom Bodø kommune og Nordlandssykehuset HF 

beskriver at epikrise eller EVU skal sendes elektronisk til kommunen på utskrivningsdagen, for de 

pasienter som skrives ut til kommunale helse- og omsorgstjenester. Bodø kommuner opplever i mange 

tilfeller at nødvendig dokumentasjon ikke sendes elektronisk. I læringsnettverk for gode pasientforløp 

har Bodø kommune og Nordlandssykehuset HF inngått et samarbeid omkring innleggelse og 

utskrivelse av eldre og kronisk syke som har behov for kommunal oppfølging etter opphold i 

spesialisthelsetjenesten. Ett av målepunktene for dette arbeid er antall epikriser eller tilsvarende 

dokument som sendes til kommunen samme dag som pasienten skrives ut fra Nordlandssykehuset HF.  

Formål 

Formålet med rapporten er å vise status for sending av elektroniske epikriser fra Nordlandssykehuset 

HF til Bodø kommune på pasienter som skal ha kommunale helse- og omsorgstjenester etter 

utskrivelse. 

Mål 

Rapporten har som mål å belyse barrierer for epikrisesending som sees i dag, samt fremlegge 

eventuelle forslag til forbedringsområder for elektronisk overføring av pasientinformasjon mellom 

tjenestenivåene. Rapporten kan brukes til internt forbedringsarbeid i begge organisasjoner.  

Materiale og Metode 

Materiale 

Omfang: 98 utskrivelser fra Nordlandssykehuset HF i Bodø hvor pasientene hadde kommunale 

tjenester fra før eller fikk behov for tjenester ved utskrivelse fra sykehuset.  

Tidsrom: Utskrivelser i tidsrommet 01. Mai 2017 til 07. Juni 2017.  

Metode 

Trinn 1 

Bodø kommune overleverte liste med 98 pasienter som ble utskrevet med behov for kommunale 

tjenester, med informasjon om status på mottatt elektronisk epikrise eller EVU. I følge Bodø 

kommunes tall manglet 61 av disse pasientene epikrise eller EVU på utskrivningsdagen.  

Trinn 2 

Nordlandssykehuset HF har gått igjennom journal og korrespondanselogg på de samme 98 pasientene 

for å kontrollere om tallene stemmer. Nordlandssykehuset HF finner manglende epikrise eller EVU på 

utskrivningsdagen på 58 av 98 pasientene. For de tre resterende pasientene viser 

korrespondanseloggen at kommunen har fått elektronisk EVU. 
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Trinn 3 

Bodø kommune fikk tilbakelevert resultatet av sykehusets gjennomgang og gjorde en ytterligere 

kvalitetssjekk av tallmaterialet.   

Trinn 4 

Bodø kommune og Nordlandssykehuset HF gjennomgikk til slutt epikrisene i fellesskap for å sikre 

felles forståelse av hvilke pasienter Bodø kommune burde hatt epikrisene på.  

Resultater 

Ved gjennomgang av sykehusjournal fremkommer det at epikrisen i høy grad ferdigstilles av lege 

samme dag som pasient skrives ut. I noen tilfeller tyder korrespondanseloggen på at man venter på 

prøvesvar før man ferdigstiller epikrisen selv om pasienten skrives ut.   

Oversikt over antall utskrivelser på pasienter med tjenester fra Bodø kommune, som fikk 

epikrise samme dag, påfølgende dager og epikriser de aldri mottok:

 

58 av de 98 utskrivelsene mangler epikrise eller EVU samme dag. Dette tilsvarer ca. 60%. 

Oversikt over hvilke klinikker de 98 pasientene ble utskrevet fra: 

Klinikk OK Epikrise/EVU 

mangler sending 

elektronisk samme 

dag som utskrevet 

Totalt 

antall 

utskrivelse

r til BK 

PLO  

Antall 

manglend

e epikrise 

pr klinikk 

Andel i % av totalt 

antall utskrevet til PLO 

pr klinikk 

Kir/Ort 2 27 29 27 av 29  93% 

Medisin 23 24 47 24 av 47 51% 

Prehosp. 

/Obs.post 

1 0 1 Ingen  0% 

HBEV 14 7 21 7 av 21 33% 

Totalt 40 58 98 58 60% 
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Oversikt over hvor de 58 pasientene som mangler epikrise eller EVU ble utskrevet til: 

 

 

 

Konklusjon 

Av 98 utskrivelser mangler epikrise eller tilsvarende dokument elektronisk sending på 

utskrivelsesdagen i 58 tilfeller. Dette svarer til ca. 60 %. 17 av disse 58 epikriser sendt for sent 

(spredning: 1-20 dager senere).  I følge korrespondanseloggen tyder dette på at man i noen tilfeller 

venter på prøvesvar før epikrisen ferdigstilles og sendes til kommunen. Sykehuset skulle her ha sendt 

EVU i påvente av endelig epikrise.  I noen tilfeller kan forsinket sending av epikrise tilskrives 

utleveringsrutinene knyttet til endelig epikrise. De resterende 41 epikrisene som mangler, skulle 

sykehuset ha sendt kommunen på utskrivelsesdagen. Det er ingen av de 98 utskrivelsene som 

kommunen ikke har behov for elektronisk epikrise fra sykehuset. 

Forslag til forbedringsområder 

Nordlandssykehuset HF:  

1. Gjennomgang av interne rutiner og prosedyrer for skriving, godkjennelse og sending av 

epikriser og EVU for pasienter som overføres kommunal oppfølging. Det bør jobbes mot å 

sikre at denne rutinen er på plass kveld/helg/helligdag da tjenesteavtalen åpner for utskrivelser 

døgn- og ukekontinuerlig.  

- Oppfølging av utlevering av epikriser med utskrivelser på kveld/helg/helligdag 

- Rutiner for sending av EVU i de tilfeller hvor endelig epikrise ikke ferdigstilles 

ved utskrivelse. 

58 epikriser/EVU  
mangler samme 

dag

28 utskrevet til 
hjemmet

24 utskrevet til 
korttidsplass 
(institusjon)

1 utskrevet til 
langtidsplass 
(institusjon)

5 utskrevet til 
rehab. avd 

(institusjon)
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2. Det er funnet syv regionale og lokale prosedyrer og retningslinjer for spesialisthelsetjenesten 

som knytter seg til epikrisesending som bør gjennomgås for å sikre at disse stemmer overens 

med tjenesteavtalene. 

Bodø kommune:  

1. Bør bli bedre på å skrive avvik på de pasienter som de ikke mottar epikrise på. 

- Gjennomgang av viktigheten med avviksmelding i egen organisasjon når epikrise 

eller EVU ikke følger pasienten. 

 

Til slutt vil vi takke for et godt og fruktbart samarbeid dette arbeidet har vært for begge 

organisasjoner. I denne prosessen har vi fått økt forståelse for konsekvensen av manglende sending av 

informasjon i begge organisasjoner samt innblikk i hverandres kliniske arbeidsrutiner og hverdag. 

Arbeidet bør følges opp jevnlige kontroller med bruk av lignende målgruppe og metode som beskrevet 

i rapporten. Tilsvarende arbeid anbefales også for sending av PLO Innleggelsesrapport som 

kommunen er pålagt å sende til sykehuset når denne målgruppen innlegges. 

 

Bodø 07.07.17  

Thea Moseid Kristensen, Turid Rødfjell og Monika Eriksen 
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Rapport 

Status sending av PLO 

Innleggelsesrapport fra Bodø 

kommune til Nordlandssykehuset HF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapporten er et ledd i forbedringsarbeidet i «KS Læringsnettverk for gode pasientforløp» hvor Bodø 

kommune og Nordlandssykehuset HF deltar. Bodø kommune og Nordlandssykehuset har i dette 

læringsnettverket etablert et samarbeid om forbedring av pasientforløpene, hvor elektronisk 

informasjonsoverføring er ett av fokusområdene. 

 

Forfattere: 

Turid Rødfjell Konsulent 1, Tildelingskontoret, Bodø kommune 

Monika Eriksen Rådgiver, Seksjon for E-helse, Nordlandssykehuset HF 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwis6caJ-87VAhVSL1AKHckXAGwQjRwIBw&url=http://tkdntnu.no/bedrifter/nordlandssykehuset/&psig=AFQjCNHnpYNtDsOeXqWeBI7Tz2TXRgefXA&ust=1502533356054426
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxrZzV-c7VAhWLJ1AKHTFtDUkQjRwIBw&url=http://politikk.bodo.kommune.no/&psig=AFQjCNH965tUUNFqC2B4Dn6uOSHM_4mizg&ust=1502532977709591
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOxau7987VAhXRKlAKHaS5AoEQjRwIBw&url=http://www.telekompetanse.com/bedrift/telefonisystemer/om-unified-communication&psig=AFQjCNFj5nmGZIpwqEo7h9HKK6AVWceu3g&ust=1502532382239008
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Bakgrunn 

Når pasienter som følges opp av kommunal pleie- og omsorgstjeneste innlegges i sykehus skal 

kommunen sende nødvendige medisinske opplysninger som er viktig for at sykehuset skal kunne gi 

pasienten hurtig og korrekt behandling. Opplysningene skal sendes elektronisk via meldingstypen 

«PLO Innleggelsesrapport» innen 24 timer etter at pasienten er meldt innlagt i sykehuset. 

Nordlandssykehuset opplever i mange tilfeller at Bodø kommune sender svært mangelfulle 

opplysninger eller ikke sender opplysninger i det hele tatt. Dette medfører at sykehuset i mange 

tilfeller blir nødt til å starte opp akutt hjelp uten viktig informasjon om pasienten. Dette kan utgjøre en 

stor risiko for pasientsikkerheten. I læringsnettverk for gode pasientforløp har Bodø kommune og 

Nordlandssykehuset HF inngått et samarbeid omkring innleggelse og utskrivelse av eldre og kronisk 

syke som har behov for kommunal oppfølging etter opphold i spesialisthelsetjenesten. Ett av 

målepunktene for dette arbeidet er antall PLO innleggelsesrapporter som sendes til sykehuset innen 24 

timer etter pasienten er meldt innlagt til kommunen.  

Formål 

Formålet med rapporten er å vise status for antall sendte PLO Innleggelsesrapporter fra Bodø 

kommune til Nordlandssykehuset HF på de pasienter som har kommunale PLO-tjenester før 

innleggelse. 

Mål 

Rapporten har som mål å belyse barrierer for sending av PLO Innleggelsesrapport som sees i dag, 

samt fremlegge eventuelle forslag til forbedringsområder for elektronisk overføring av 

pasientinformasjon mellom tjenestenivåene. Rapporten kan brukes til internt forbedringsarbeid i begge 

organisasjoner.  

Materiale og Metode 

Materiale 

Omfang: 95 innleggelser i Nordlandssykehuset HF i Bodø hvor pasientene fikk kommunale tjenester 

ved utskrivelse.  

Tidsrom: Innleggelser i tidsrommet 26. Mars 2017 til 01. Juni 2017.  
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Metode 

Trinn 1 

Nordlandssykehuset overleverte liste til Bodø kommune med 95 pasienter som ble innlagt ved 

Nordlandssykehuset i Bodø hvor pasientene hadde behov for oppfølging av kommunale PLO-tjenester 

etter utskrivelse. I følge Nordlandssykehusets tall manglet PLO Innleggelsesrapport på 51 av disse 

pasientene samt 3 rapporter ble sendt for sent ifølge 24-timersfristen. Samtidig ble det sett på i hvor 

mange tilfeller det ble meldt PLO Avvik fra Nordlandssykehuset til Bodø kommune når 

Innleggelsesrapporten ikke kom innen 24-timer etter pasienten var meldt innlagt.  

Trinn 2 

Bodø kommune har gjennomgått disse 51 pasientene for å se om disse hadde kommunale PLO-

tjenester før innleggelse. På bakgrunn av dette kan det vurderes hvorvidt Nordlandssykehuset faktisk 

skulle ha mottatt innleggelsesrapport fra kommunen. 20 av disse 51 har tjenester i kommunen fra før. 

Kommunen noterte samtidig hvilken type tjeneste pasientene fikk og hvilke hjemmetjenestesoner eller 

sykehjem pasienten ble innlagt fra. 

Resultater 

Av 95 innleggelser skulle Nordlandssykehuset hatt 64 Innleggelsesrapporter fra Bodø kommune. 41 

av disse var OK, 3 ble sendt for sent og 20 ble aldri sendt. Dette betyr at 36% av 

innleggelsesrapportene mangler. 31 pasienter hadde ikke kommunale tjenester fra før og derfor skal 

innleggelsesrapport ikke sendes på disse pasientene.  

Oversikt over hvilke tjenester de 20 pasienter som Nordlandssykehuset ikke mottok 

innleggelsesrapport på hadde ved innleggelse: 

 
Antall pasienter Hjemmetjeneste/sykehjem/annen tjeneste 

1 Sentrum hjemmetjeneste 

2 Ergoterapitjenesten 

4 Kreftsykepleier 

3 Stadiontunet sykehjem 

6 Kun trygghetsalarm 

1 Kjerringøy hjemmetjeneste 

2 Vestbyen hjemmetjeneste 

1 Mørkved hjemmetjeneste 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwis6caJ-87VAhVSL1AKHckXAGwQjRwIBw&url=http://tkdntnu.no/bedrifter/nordlandssykehuset/&psig=AFQjCNHnpYNtDsOeXqWeBI7Tz2TXRgefXA&ust=1502533356054426
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxrZzV-c7VAhWLJ1AKHTFtDUkQjRwIBw&url=http://politikk.bodo.kommune.no/&psig=AFQjCNH965tUUNFqC2B4Dn6uOSHM_4mizg&ust=1502532977709591
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Figur 1: Flytskjema for status på innleggelsesrapport til Nordlandssykehuset.  

I alle de 23 tilfellene hvor PLO Innleggelsesrapport enten manglet eller ble sendt for sent ift. Fristen 

ble det ifølge korrespondanseloggen ikke sendt PLO Avvik fra sykehuset til kommunen.  

Det bør diskuteres hvorvidt det skal forventes at innleggelsesrapport sendes på de pasienter som kun 

mottar ergoterapi eller kun har trygghetsalarm. 

Konklusjon 

Av 95 Innleggelser mangler 36% av innleggelsesrapportene. I noen av de tilfellene hvor 

innleggelsesrapport mangler mottar pasienten kun enkelttjenester fra Bodø kommune. Det kan derfor 

være at Bodø kommune ikke besitter nok informasjon om pasienten til å kunne/skulle sende 

innleggelsesrapport. Tallene må derfor ikke sees på som absolutte tall. De fleste andre 

innleggelsesrapportene som mangler er pasienter som er innlagt fra langtidsplass på sykehjem. Her har 

sykehjemmene et forbedringspotensiale ved å sikre rutiner for skriving av innleggelsesrapport når 

pasientene legges inn.  

 

 

95 innleggelser

64 Innleggelsesrapporter 
skulle 

nordlandssykehuset hatt

23 mangler

3 kom for sent 20 ble aldri sendt

41 var OK

34 hadde ikke 
kommunale tjenester fra 

før
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Forslag til forbedringsområder 

Bodø kommune: 

1. Gjennomgang eller utarbeidelse av interne rutiner og prosedyrer for skriving, godkjennelse og 

sending av innleggelsesrapport på pasienter som innlegges fra kommunal PLO. Det bør jobbes 

mot å sikre at denne rutinen er på plass døgn- og ukekontinuerlig. 

- Oppfølging av rutiner for skriving av innleggelsesrapport 

- Implementering av sjekkliste for å sikre kvalitet i innholdet i 

innleggelsesrapportene 

Nordlandssykehuset: 

1. Bør bli bedre på å skrive «PLO avvik» på de pasienter som man ikke mottar 

innleggelsesrapport på innen 24 timer etter pasienten er meldt innlagt.  

 

Til slutt vil vi takke for et godt og fruktbart samarbeid dette arbeidet har vært for begge 

organisasjoner. I denne prosessen har vi fått økt forståelse for konsekvensen av manglende sending av 

informasjon i begge organisasjoner samt innblikk i hverandres kliniske arbeidsrutiner og hverdag. 

Arbeidet bør følges opp jevnlige kontroller med bruk av lignende målgruppe og metode som beskrevet 

i rapporten.  

Bodø 14.08.17  

Turid Rødfjell og Monika Eriksen 
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MØTEREFERAT 
 

 
 
 

Referent: Kari Bøckmann 

 
 
Referat -  møte i Ungdomsrådet 19. juni 2017 
Sted: Nordlandssykehuset, Lærings- og mestringssenteret  
Tid: 16.00 – 19:15 
Møteledelse: Kari (Sak 01-03) og Emma/Matilde (Sak 04-06)  
 
 Vår ref.: KB 

 
Deltagere  : Tilstede Forfall 

Emma Lovise Larsen Leder X  

Matilde Mørk Pedersen Nestleder X  

Marie Dahlskjær  X  

Sofie Jonette berg  X  

Anja Digernes   X 

Viktoria Linea Høybakk  X  

Jens Jensen  X  

Sarah Gjerstad  X  

Lars Herman Nordland  X  

Danielle Johanna Hansen  X  

    

Fra NLSH:    

Paul Martin Strand Administrerende 
direktør  

X  

Beate Sørslett Medisinsk direktør X   

Kari Bøckmann Koordinator,  
Ungdomsrådet 

X  

Barbara Priesemann Leder, Brukerutvalget X  

Kirsti Jørgensen BUPA X  

Monica Delseth Kvinne-barn-klinikken X  

Tone Johnsen Hode- og bevegelse-
klinikken 

X  

Andreas Seljeseth Psykisk helse- og rus-
klinikken 

 X 

Trude K kristensen Medisinsk klinikk  X 
 
Agenda: 
 
01/2017  Velkommen, presentasjonsrunde og fotografering 
02/2017  Direktøren orienterer om Nordlandssykehuset 
03/2017  Orienteringer 

- Ungdomsrådet: Bakgrunn, rekruttering og mandat 
- Prosjekt: Nordlandssykehuset for framtiden 

  -      Undervisningsoppdrag medisinstudenter 
04/2017  Planlegging av møter i 2017 
05/2017  Fordeling av oppgaver 
06/2017  Eventuelt 

Side  1 



   
Saksnr.  Saksfremstilling Ansvarlig / 

tidsfrist 
01/2017 
 

Velkommen og fotografering 
 
Emma og Matilde ønsket velkommen og delte ut navnelapper 
og permer med diverse informasjon 
 
Journalist Børre Arntzen fotograferte ungdomsrådets 
medlemmer og informerte om at han ville sende pressemelding 
om opprettelse av Ungdomsrådet til diverse medier påfølgende 
dag.  
 
Administrerende direktør ønsket velkommen, takket 
ungdommene og gjennomførte presentasjonsrunden 
 

 

02/2017 Direktøren informerer om Nordlandssykehuset 
 
Direktøren viste bilder og fortalte om Nordlandssykehusets 
lokasjoner, aktivitet og ansatte. 
 
Han fortalte også om Nordlandssykehuset for framtiden og hvilke 
utfordringer vi står overfor.  
 
Ungdommene hadde flere spørsmål til direktøren, inkludert spørsmål 
om behandling av ruslidelser hos ungdom.  
 
Direktøren ga uttrykk for at han ser fram til videre samarbeid med 
Ungdomsrådet og ønsker alle innspill velkommen.   
  

 

03/2017 Orienteringer v/Kari 
 
Informasjon om bakgrunnen for opprettelse av Ungdomsrådet og 
gjennomgang av rekrutteringsprosessen og Ungdomsrådets mandat. 

Ungdommene fikk en velkomstperm med følgende innhold: 

- Kontaktinformasjon 
- Mandat 
- Saksliste 
- Brosjyren: Ungdomsråd i helseforetak. Hvorfor og hvordan? 
- Brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak (Helse Nord) 
- Taushetserklæring, reiseregning, bekreftelse på politisk fravær, 

kontoopplysninger mv.  
- Diverse brosjyremateriell fra nlsh    

 
Taushetserklæring 
Taushetserklæring og skjema for kontoopplysninger ble fylt ut av alle 
medlemmene over 16 år. 
 
Honorar 
Ungdommene ble informert om at honorar for å delta er satt til kr 
750,- pr møte inkludert forarbeid og etterarbeid. Det gis ikke honorar 
for helgesamlinger. Honorar for undervisningsoppdrag avtales med 
oppdragsgiver. Honorar for deltakelse i prosjekter/referansegrupper 
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mv. dekkes av samhandlingsavdelingen. 
 
Gyldig fravær 
Ungdomsrådet ønsker å få dokumentasjon på gyldig fravær utover 
politisk fravær (krever fravær en hel dag – Opplæringsloven §-37). 
Viktioria undersøker hvilke paragrafer som gjelder for fravær ved 
tillitsvalgtsarbeid (gir mulighet til timefravær), og Kari kan evt. ordne 
med dokumentasjon på dette. 
 
Supplering av utvalget 
Det er ønskelig med supplering av Ungdomsrådet med en gutt til.    
Det er videre ønskelig med en samisk representant. Samisk 
representant tas inn som representant nr. 12.  
 
Prosjektet «Nordlandssykehuset for framtiden» 
Gjennomgang av bakgrunn for og arbeidet med strategisk 
utviklingsplan. Ungdomsrådet bes om å stile med en representant til 
referansegruppen til møte 21/8 kl 11.00 -14.00   
 
Undervisning av 6. års medisinstudenter 
Universitetet ønsker å åpne undervisningen om pasientsikkerhet og 
kvalitet med at ungdomsrepresentanter forteller om egne erfaringer, 
både hva som har vært bra og hva som har vært mindre bra. 
Tidspunkt: Tromsø 22/8 og Bodø 24/8. Honorar kr. 300,-. 
 

04/2017 Planlegging av møter i 2017 
Helgesamling utenfor Bodø er å foretrekke da dette vil være 
samlende og bidra til fellesskap. Saltstraumen hotell er ønskelig. 
 
Tidspunkt for helgesamling:  
15-17/9 fra fredags ettermiddag til søndag ettermiddag 
 
Resterende møter i 2017: 
Onsdag 11/10  
Onsdag 15/11 
 
Et arbeidsutvalg bestående av Emma, Matilde og Kari planlegger 
møter og helgesamlinger.   
 

 
AU 

05/2017 Fordelinga av oppgaver 
 
Prosjektet Nordlandssykehuset for framtiden: Danielle og Marie 
kunne tenke seg dette 
 
Undervisning av medisinstudentene: Sarah, Viktoria, Matilde, Emma 
og Lars-Herman kunne tenke seg dette.  
 

Vedtak: 
Kari undersøker om det er mulig å være flere som underviser 
sammen for medisinstudentene. Hun etterspør også om det er 
spesielle ønsker knyttet til brukerrepresentantens erfaringsbakgrunn 
til referansegruppen for «Nordlandssykehuset for framtiden». 
Avgjørelsen om hvem som skal bidra med hva tas i AU i begynnelsen 

 
AU 
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av juli. 
 

06/2017 Eventuelt 
 

Facebook-gruppe: Ungdomsrådet vil opprette en lukket facebook-
gruppe. Koordinator skal ikke delta i denne gruppen. 
 
Det er ønskelig at ungdomsrådet på Nordlandssykehuset får en egen 
mailadresse. Kari undersøker dette. 
 
Ungdomsrådet hadde en diskusjon om hvordan de kan være 
kontaktpersoner for ungdommer som vil gi tilbakemeldinger til 
Nordlandssykehuset. Ungdomsrådets mandat er å være rådgivende 
organ overfor Nordlandssykehuset, men også melde saker på egen 
hånd som gjelder forhold på systemnivå som Nordlandssykeshusets 
ledelse bør ha kjennskap til. Diskusjonen videreføres på 
helgesamling.      

 
 
Emma/Matilde 
 
 
Kari 
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Samhandlingsavdelingen 
 

 
   
Lofotrådet 
Salten Regionråd 
Vesterålen regionråd 
 
   
 

 
 

Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2016/3545/SPP 
 

Dato: 
19.06.2017 

  
Valg av nye representanter til Overordnet samarbeidsorgan (OSO) - 
kommunene og Nordlandssykehuset 
 
Overordnet samarbeidsorgan (OSO) følger Stortingets valgperiode. Det vil si at medlemmene 
med varamedlemmer velges for 4 år. 
 
Ny oppnevning skal således skje høsten 2017. 
 
Jeg ber om at regionrådet velger slik: 
 
Lofoten 
2 representanter med personlige varamedlemmer 
 
Salten 
3 representanter med personlige varamedlemmer 
 
Vesterålen 
2 representanter med personlige varamedlemmer. 
 
OSO har vedtatt konstituering 30.11.17. Jeg ber om at ny oppnevning sendes meg innen 1.11.17. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 

Steinar Pleym Pedersen 
Avdelingsleder for samhandling 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
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