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MØTEINNKALLING 
OVERORDNET 

SAMARBEIDSORGAN (OSO) 
 
 
 
 
Dato : 30.11.2017 
 
 
Sted : Nordlandssykehuset Bodø – møterom 4.etg. adm.bygget 
 
 
Tidspunkt:  10:30 – 15:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forfall til møtet meldes så snart som råd til: steinar.pleym.pedersen@nlsh.no -tlf.91597550. 
 
 
Varamedlemmer møter etter særskilt innkalling. 
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Saksbehandler:Steinar Pleym Pedersen  

Medlemmer  

  

  
Kommunene  

  

Nils Olav Hagen, kommunalsjef Helse Vestvågøy kommune  

Jan Håkon Juul, K-overlege Vågan og Vestvågøy kommune  

Elise Gustavsen, rådmann Øksnes kommune  

Marion Celius, helse- og sosialsjef Hadsel kommune  

Geir Mikkelsen, Fauske kommune  

Mona Karlsen, rådgiver Bodø kommune  

Kristin Eide, helse- og omsorgsleder Meløy kommune  

  
Helseforetaket  

  

Paul Martin Strand, adm.dir Nordlandssykehuset  

Trude Grønlund, klinikksjef  Rus/psyk.klinikken  

Olaug Kråkmo, klinikksjef  Medisin  

Harald Stordahl, klinikksjef   Prehospital klinikk  

Tony Bakkejord, klinikksjef Hode Bevegelse  

Edle Elstad, avdelingsleder Kirurgisk/ortopedisk klinikk Lofoten  

Desiree S. Høgmo, avdelingsleder Psykisk helse- og rus klinikken Lofoten/Vesterålen  

  

Brukerrepresentant  

  

Barbara Priesemann  

  

Arbeidstakerrepresentant  

  

Johnny Jensen, Norsk sykepleierforbund  

Bengt Are Pettersen, LO  

  

Fylkesmannen  

  

Yngve Osbak, Fylkesmannen i Nordland  

  

Universitetene  

  

Bodil Svendsgård, Universitetet i Nordland  

Arnfinn Andersen, Norges arktiske universitet  

  

KS  

  

Elin Bye  

Andre:  

Randi Angelsen, Kommunikasjonssjef Nordlandssykehuset  
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Erik Martinsen, praksiskonsulent Lofoten  

  

  

  

  

  

  
 
Agenda: 
 
Overordnet samarbeidsorgan starter møtet med at medlemmene gir en kort presentasjon av seg selv. Gjerne 
inkludert forventninger til arbeidet i OSO fremover, jfr. OSOs vedtekter. Denne sekvensen lederNils Olav Hagen. 
 
54/17  Konstituering av Overordnet samarbeidsorgan – valg av leder og nestleder 
55/17  Godkjenning av innkalling og saksliste 
56/17  Godkjenning av referat fra møtet 13.09.17 
57/17  Godkjenning av møteplan for 2018 
58/17  Revidering av Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtalene 1-13 
59/17  Strategisk utviklingsplan – status for arbeidet 
60/17  kl. 14:00 Velferdsteknologi i kommunene – orientering  – eksempler fra Bodø, Hadsel og Vågan kommune 
61/17  Dialogmøtet 2018 – dato og innspill til program 
62/17  Referater 
 
 
 

Sakskart: 
 
Saksnr.  Saksfremstilling 
54/17 Konstituering av Overordnet samarbeidsorgan – valg av leder og nestleder 

 
Perioden for medlemmene i OSO er 4 år og følger Stortingsperioden. 
Dette møtet er det første i ny periode og det skal velges leder og nestleder for 
kommende 2 år. 
 
Helseforetaket/regionrådene/andre organ har oppnevnt nye medlemmer: 
 

Medlem Varamedlem Region/organisasjon 
Geir Mikkelsen Nils-Are Johnsplass Salten/Fauske kommune 
Kristin Eide Marit Nybakk Salten/Meløy/Saltdal 

kommune 
Mona Karlsen Lisbeth Movik Salten/Bodø/Beiarn 

kommune 
Marion Celius 1. Jørn Vollan 

2. 
Vesterålen/Hadsel/Andøy 
kommune 

Elise Gustavsen 1. Ola Morten Teigen 
2. Kirsten Lehne 
Pedersen 

Vesterålen/Hadsel/Andøy 
kommune 

Jan Håkon Juul Solveig Nilsen Vågan/Lofoten 
Nils Olav Hagen Heidi Wiik Vestvågøy/Lofoten 
Nordlandssykehuset   
Paul Martin Strand, adm.dir Beate Sørslett, 

med.dir. 
 

Trude Grønlund, klinikksjef 
Psykisk helse- og rus 

Bjørnar Hansen, ass 
klinikksjef Psykisk 
helse- og rus 

 

Olaug Kråkmo, klinikksjef 
medisin 

Utpekes fra med. 
klinikk 

 

Tonje Hansen, fagsjef Tony Bakkejord, 
klinikksjef Hode- 
bevegelse 

 

Harald Stordahl, klinikksjef Irene Flatvoll  
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Pre-hospital Pedersen, 
enhetsleder Pre-
hospital 

Edle Elstad, 
Avdelingsleder/driftssykepleier 
Kir./ort klinikk Lofoten 

David Sørensen, 
Avdelingsleder 
medisinsk klinikk 
Lofoten 

 

Gro- Marith Villadsen, 
rådgiver  

Desiree S. Høgmo 
Avdelingsleder 
Psykisk helse/rus 
Lofoten og 
Vesterålen 

 

 
 
Leder og nestledervervet alternerer mellom Nordlandssykehuset og kommunene.  
 
Nils Olav Hagen, kommunalsjef i Vestvågøy kommune, har vært leder de 2 siste år. 
Følgelig skal leder komme fra Nordlandssykehuset de neste 2 år, og nestleder fra 
kommunene. 
 
Øvrige representanter i OSO med møte- og talerett: 
 

Medlem Varamedlem Organisasjon 
Barbara Priesemann Carl Eliassen Brukerutvalget 
Johnny Jensen (NSF) Karina Hjerde(Fagforbundet) 

Merete Danielsen(Delta) 
Frida Andrae(DNLF) 

Norsk spl.forbund 
Fagforbundet 
Delta 
DNLF 

Yngve Osbak Ikke oppnevnt Fylkesmannen 
Elin Bye Ikke oppnevnt KS 
Erik Martinsen  Praksiskonsulent 
Arnfinn Andersen  Silje C. Wangberg Universitetet i Tromsø 
Bodil Svendsgård Hilde Holm Solvoll Universitet i Bodø 

 
  
Forslag til 
 

vedtak: 
 

1. Som leder for Overordnet samarbeidsorgan (OSO) for perioden 2018 – 2019, 
velges xxxxxxxxxxxx. 

2.  Som nestleder for Overordnet samarbeidsorgan (OSO) for perioden 2018 – 
2019, velges xxxxxxxxxxxx. 
 

 
55/17 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Innkalling og saksliste er sendt ut til medlemmene i henhold til praksis. 
 
Forslag til 
 

vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
 

56/17 Godkjenning av referat fra møtet 13.09.17 
 
Det vises til vedlagte referat fra møtet 13.09.17. 
Referatet er forhåndsgodkjent av leder Nils Olav Hagen før det ble sendt ut. 
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Forslag til 
 

vedtak: 
 

1. Referatet fra møtet 13.09.17 godkjennes. 
 

57/17 Møteplan 2018 
 
OSO har praktisert 5 møter pr. år. 
3 i vårhalvåret og 2 i høsthalvåret. 
 
I 2017 har møtedatoene vært: 
 
13.2, 19.4, 13.6, 13.9 og 30.11. 
 
Med unntak av møtet 13.6, har alle vært avviklet i Bodø. 
 
Forslag til 
 

vedtak: 
 
Møteplan for Overordnet samarbeidsorgan| i 2018 blir: 
 
Møte 1 den xxxxx, møte 2 den xxxxx, møte 3 den 6.6 (Svolvær - Thon i forbindelse 
med samhandlingskonferansen) møte 4 den xxxxx og møte 5 den xxxxxx. 
 

58/17 Revidering av Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtalene 1-13 
 
Saksbehandler: Lena Arntzen/Steinar Pleym Pedersen 
 
Vedlegg: Overordnet samarbeidsavtale + tjenesteavtalene 1-13 (nr. 12 berøres ikke i denne 
saken; jfr. under) 
  
Overordnet samarbeidsorgan (OSO) gjorde i sak 59/2015 slikt enstemmige vedtak: 
 

1. Det oppnevnes et partssammensatt KSU som får til oppgave å gå gjennom 
samtlige avtaler, inkludert Overordnet samarbeidsavtale. 

2. Der det er behov for endringer, søker en å få til omforente forslag. 
3. Endringsforslag/revideringer legges fram for OSO senest i første møte i 2017. 
4. OSO tar dernest sikte på å få til et anbefalt forslag til endringer/revideringer 

som sendes kommunene og NLSH sitt styre for endelig beslutning. 
5. KSUet sammensettes av 3 kommunale representanter, 3 representanter fra 

NLSH og en brukerrepresentant. 
6. Hans Arne Norbakk og Mona Karlsen utpekes som 2 av 3 av de kommunale, 

mens Eystein P Larsen og Steinar Pleym Pedersen utnevnes som 2 av 3 fra 
helseforetaket. 

7. Øvrige medlemmer utpekes innen utgangen av januar 2016. 
8. KSUet konstituerer seg selv. 

 
Nordlandssykehuset har hatt sekretariatsfunksjonen v. Lena Arntzen, som også har 
vært medlem av KSUet. 
 
Brukerrepresentant har vært Carl Eliassen. Jan Håkon Juul, K-overlege i Vågan og 
Vestvågøy har representert Lofoten. 
 
KSU har hatt 13 møter, samt et arbeidsmøte med 2 av KSUets medlemmer i 
forbindelse med tjenesteavtale 6. 
 
I OSO-sak 23/2017 ble det gitt orientering om fremdriften i arbeidet. 
 
Arbeidet med avtalene har vært basert på likeverdighet mellom partene. De foreslåtte 
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avtalene endrer ikke ansvar- og forpliktelser partene imellom. 
 
KSUet har arbeidet seg fram til konsensus i alle avtalene, og en konkluderer i denne saken med 
at en ber OSO anbefale kommunene og Nordlandssykehuset å vedta de reviderte avtalene som er 
vedlagt. 
 
2 av KSUets medlemmer, Mona Karlsen og Jan Håkon Juul – vil i OSO orientere nærmere om 
arbeidet i KSUet og innholdet i den enkelte avtale. 
 
Arbeidsform i KSU 
 
I 2012 ble avtalene utarbeidet av de regionale samarbeidsutvalgene (RESO).  
 
KSUet har tatt utgangspunkt i avtalene fra Vågan, og har brukt dem som «mal» under 
revideringen.  
 
På bakgrunn av avtalenes omfang har arbeidet vært krevende. 
  
KSUet har valgt å ha to gjennomganger med en måneds mellomrom av hver avtale, for å sikre at 
alle parter har blitt hørt og fått kommet med innspill til avtalene.  
 
KSUet har valgt å avvente innsending av de reviderte avtalene til OSO, inntil alle avtalene var 
revidert. På den måten har man hatt muligheten åpen for å justere detaljer i avtalene ved behov.  
Nordlandssykehuset har hatt inne representanter fra stab/ de ulike klinikkene under revidering 
avtalene. 
 
Prinsipper for arbeidet 
KSUet har hatt som prinsipp at avtalene skal skulle forenkles, og følgelig bli mer 
tilgjengelige/lettfattelige.  
 
Tjenesteavtalene 3 og 5 er slått sammen til en avtale.  
 
Av den grunn er i grove trekk alle lovhenvisninger tatt bort, da man kan forvente at partene både 
er kjent med lovverket, og forholder seg til lovverket fra før. 
 
Videre har det vært et prinsipp at «fyll-ord» skal bort, og at avtalene skal være konkrete uten at 
man skal gå i detalj. Avtalene skal være enkle å gjøre seg kjent med, og forpliktelsene i avtalene 
skal være gjennomførbare. KSUet har lagt vekt på at avtalene skal ha lik utforming, og 
ansvarsområdene skal være tydelige.  
 
Disposisjon 
KSUet har laget en mal på hvordan avtalene skal være likt bygget opp. I grove trekk ser malen 
slik ut: 
 
1. Parter 
2. Bakgrunn 
3. Formål 
4. Ansvar og oppgaver 
4.1.Partenes felles ansvar og oppgaver 
4.1.2 Helseforetakets ansvar og oppgaver 
4.1.3 Kommunens ansvar og oppgaver: 
5. Avvik, revisjon, oppsigelse og uenighet 
6. Varighet 
7. Dato og underskrift 
 
 
Oppsummering/konklusjon 
 
Arbeidet i KSUet har vært krevende, men også faglig interessant. Adm.dir vil gi ros til 
alle deltakerne i arbeidet. At en legger fram samtlige avtaler med konsensus uttrykker at 
arbeidet har vært basert på likeverdighet og partenes hensyn er ivaretatt. 

Side 6 av9 



 
OSO bes anbefale både styret for Nordlandssykehuset HF og kommunene vedta 
samarbeidsavtalene slik de er utarbeidet av KSUet. 
 
 
Forslag til 
 

vedtak: 
 

1. OSO viser til Klinisk samarbeidsutvalg (KSU) sitt forslag til revidering av 
Overordnet samarbeidsavtale, samt tjenesteavtalene 1- 13 (unntatt nr. 12).  

2. Avtalene er revidert av en partssammensatt arbeidsgruppe (KSU), og de 
endringer som er foretatt er det konsensus om. 

3. Endringene gjør avtalene mer oversiktlige, har et mer presist språk, men endrer 
ikke partenes ansvar og forpliktelser. 

4. OSO anbefaler Nordlandssykehusets styre, samt kommunene å vedta avtalene 
slik de nu foreligger. 

 
 

59/17 Strategisk utviklingsplan for Nordlandssykehuset 
 
 
Styret for Nordlandssykehuset HF gjorde i sak 80/2017 den 4.10 slikt vedtak: 
 
 
1. Styret tar saken til orientering.  
2. Styret støtter det videre arbeidet med å konkretisere de strategiske 
satsningsområdene. 
 
Vedlagt følger samme dokument som ble lagt frem for styret. 
 
I henhold til styrets vedtak vil fokus fremover være knyttet til de strategiske 
satsingsområdene: 
 

1. Intermediærpasienten 
2. Tidlig intervensjon 
3. Kronikeromsorg 
4. Minimal invasiv 
5. Kontinuerlig forbedring 
6. Teknologi 

 
I tråd med tidligere informasjon og vedtak i OSO vil det bli gitt utfyllende 
informasjon i møtet. 
 
Forslag til  
 

vedtak: 
 

1. OSO viser til styrets vedtak i sak 80/2017. 
2. OSO støtter det videre arbeidet med å konkretisere de strategiske 

satsingsområdene. 
3. OSO ber om fortsatt å bli holdt løpende orientert om fremdriften i arbeidet. 

 
60/17 Velferdsteknologi i kommunene – orienteringssak - eksempler 

 
I kommunene arbeides det godt med ulik innfasing av teknologiordninger; også kalt 
Velferdsteknologi. Arbeidet er noe forskjellig i de enkelte kommunene.  

Side 7 av9 



3 kommuner er bedt om å orientere om egen status i forhold til bruken av teknologi 
innen helse- og omsorgsfeltet. Det er kommunene Bodø, Hadsel og Vågan. 

Representanter for nevnte kommuner vil orientere i OSO. 

I Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan er teknologi et av 6 strategiske  
satsingsområder. 
 
Fra Wikipedia:  

Velferdsteknologi er brukerrettet teknologi som har til hensikt å understøtte og 
forsterker brukernes trygghet, sikkerhet, muliggjøre økt selvhjulpenhet, 
medbestemmelse og livskvalitet.  

Velferdsteknologi deles inn i fire hovedkategorier: 

1. Trygghets- og sikkerhetsteknologi 
2. Kompensasjons- og velværeteknologi 
3. Teknologi for sosial kontakt 
4. Teknologi for behandling og pleie 

I Helsedirektoratets definisjon heter det: «Velferdsteknologi er først og fremst 
teknologisk assistanse, som skal understøtte og forsterke brukernes trygghet, sikkerhet, 
mobilitet, samt å muliggjøre økt fysisk og kulturell aktivitet.»  

Husbankens definisjon: »Velferdsteknologi er et relativt nytt begrep og føyer seg inn i 
rekken av mange begreper som med ulik innretning beskriver teknologiske løsninger 
som enkeltindivider kan nyttiggjøre seg for økt egenmestring, samfunnsdeltakelse og 
livskvalitet. Velferdsteknologibegrepet har også en pårørendedimensjon og en 
tjenestedimensjon.»  

OSO bes drøfte hvordan kunnskaper om Velferdsteknologi kan spres/deles 
kommunene og Nordlandssykehuset imellom. 

Kan Velferdsteknologi bli et av hovedtemaene under Samhandlingskonferansen 2018 ? 

Forslag til  

vedtak: 

1. OSO tar informasjonen til orientering, samtidig som en understreker viktigheten 
av felles innsats innen teknologiområdet. 

 

 
61/2017 Dialogmøtet 2018 

 
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: 
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2018 – Vesterålen 
2019 -  Nordlandssykehuset 
2020 – Lofotrådet 
2021 – Nordlandssykehuset 
2022 – Salten regionråd 
 
Alle 3 regionrådene har svart positivt på henvendelsen og dialogmøtene fremover blir 
arrangert i tråd med oppsettet over. 
 
Dialogmøtet 2018 er fastsatt til 14. mars og blir avviklet på Sortland. 
Samhandlingsavdelingen er i samarbeid med Vesterålen regionråd mht den tekniske  
delen av  møtet. 
 
OSO inviteres til å spille inn forslag til Vesterålen regionråd om saker en ønsker å drøfte 
i dialogmøtet 2018. 
 
 
Forslag til 
 

vedtak: 
 

1. OSO foreslår at følgende saker blir satt på agendaen for dialogmøtet 
2018:……………. 

 
 
 

62/17 Referater 
 

1) Manglende epikrise – svar til Vågan kommune 
2) Oversikt over manglende epikriser – Bodø kommune 
3) Referat fra samarbeidsutvalget i Helse Nord 
4) Prosjektmandat – Rehab i nord 
5) Status regional utviklingsplan for avtalespesialistene 
6) Vedtekter for Overordnet samarbeidsorgan (OSO) 

 
 
Forslag til 
 

vedtak: 
 

1. Referatene tas til orientering. 
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Samhandlingsavdelingen 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MØTEREFERAT 
OVERORDNET 

SAMARBEIDSORGAN (OSO) 
 
 
 
 
Dato : 13.09.2017 
 
 
Sted : Nordlandssykehuset, Bodø 
 
 
Tidspunkt:  12:30 – 15:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Si
de  1 



Tilstede  
  

Leder  

  

Kommunalsjef Nils Olav Hagen, Vestvågøy kommune x 

  

Øvrige kommunale medlemmer  

Eirik Andre Hopland, rådmann Hamarøy kommune x 

Sture Jakobsen, helse- og sosialsjef Sortland kommune x 

Mona Karlsen, rådgiver Bodø Kommune x 

Nils-Are Johnsplass, kommunalsjef Helse og omsorg, Fauske kommune  x 

  

Helseforetakets øvrige medlemmer  

  

Adm. direktør Paul Martin Strand x 

Harald Stordahl, klinikksjef Pre hospital klinikk x 

Olaug Kråkmo, klinikksjef  Medisin x 

Tove Beyer Kaspersen, ass. klinikksjef  Hode/bevegelse X til 14:00 

Geir Brokstad, avdelingsleder kir/ort klinikk Vesterålen x 

Markus Jântti, enhetsleder Diagnostisk klinikk Lofoten x 

Tony Bakkejord, klinikksjef Hode- bevegelse x 

  

Fylkesmannen  

  

Yngve Osbak x 

  

Brukerrepresentant  

  

Barbara Priesemann x 

  

Arbeidstakerrepresentanter  

  

Ingen møtt – alle forfall  

  

Universitetene  

Ingen møtt – alle forfall  

  

KS  

  

Guri Moen Lajord x 

  

Andre  

  

  

Erik Martinsen, praksiskonsulent Lofoten x 
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Trond Solem, seksjon pasientreiser – sak 42  

Øystein R. Johansen, utredningsleder – sak 43  

Monika Eriksen, rådgiver – sak 48  

Irene Flatvoll Pedersen, enhetsleder  – sak 49  
 
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 
nr.  

 
40/17 
 

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

Vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
 

41/17 Godkjenning av referat fra møtet 13.06.2017 
 
 
Enstemmig 
 

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, som også orienterte i møtet.  
 
Enstemmig 

Vedtak: 
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1. OSO tar saken til orientering. 

 
43/17 Nordlandssykehuset – strategisk Utviklingsplan – status 

 
Saksbehandler: Øystein R. Johansen, som også orienterte i møtet. 
 
Enstemmig 
 

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 mener det er hensiktsmessig at informasjon også blir gitt regionrådene i 
Lofoten, Salten og Vesterålen. OSO ber Nordlandssykehuset tilby slik informasjon. 

4. OSO tar for øvrig saken til orientering. 

 
 
 
 
 

44/17 Dialogmøtene med kommunene 
 
 
 
Enstemmig 
 

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 

 
 
 
Enstemmig 
 

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 
 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
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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 Jan Håkon Juul. 
 

47/17 Praksissykepleier i Vesterålen  
 
Enstemmig 
 

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 

 

Enstemmig 

 

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  
   
Enstemmig  

Vedtak: 

 
1. Saken utsettes. 
2. Nordlandssykehuset ber om at kommunene i Vesterålen snarlig inviterer Fylkesmannen og 
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Nordlandssykehuset til dialog knyttet til  transport av psykisk syke i Vesterålen som begjæres innlagt 
på tvang i Bodø. 
3. Begrunnelsen for anmodningen er at NLSH ønsker å avvikle dagens praksis rundt transittrommet. 
 

Etter at vedtak var fattet informerte Irene Flatvoll Pedersen om verdig transport av psykisk syke og  
hvilke tiltak som er gjennomført og hva som det arbeides med. 

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

 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 

1. Som representant for OSO ved  Nordlandssykehuset velges Marion Celius.  
2. Rådmannsutvalget i Salten utpeker varamedlem. 

51/17 Samhandlingsbarometeret – kommunal respons. Videre håndtering. 
 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 

1. Under forutsetning av ekstern finansiering av Samhandlingsbarometeret, er 
kommunene positive til etablering av Samhandlingsbarometeret. 

2. Adm. Direktør tar finansieringsspørsmålet videre i forhold til Helse Nord. 
 
 

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

• Oppfølging av kronisk psykisk syke i Salten – prosjekt 
• Rekrutteringsproblemer i alle regionene 
• Ønsker å få til eget møte med Universitetet i Bodø 
• Etablert felles K-overlegeordning for Vestvågøy og Vågan 

 
 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
 

1. Informasjonen tas til orientering 
 

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

• Kommunikasjon i Hadselfjordbassenget 
• Flyplasstruktur i LOVE 
• Om trangboddhet i NLSH sentrum  Bodø til 2020 
• God situasjon i Lofoten og Vesterålen 

 
 
Enstemmig 
 

Vedtak: 
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1. Informasjonen tas til orientering 
 
 

54/17 Referater 
 
Ingen referater lagt fram. 

 

  
 
Leder av OSO, Nils Olav Hagen og adm.dir Paul Martin Strand – takket OSOs medlemmer for  innsatsen i 4-
årsperioden. Neste OSO er 30.11 og da konstitueres nytt OSO for kommende periode. 
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Samhandlingsavdelingen 
 
 

 

 

Side  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEDTEKTER OVERORDNET 

SAMARBEIDSORGAN (OSO) 
 

 

Vedtatt i OSO som anbefaling til kommunene og Nordlandssykehuset den 13.02.2017. 

Kommunene/helseforetaket har gitt sin aksept pr. 1.6.17. 

 
 

 

§ 1 Formål  
 

Overordnet samarbeidsorgan (heretter OSO) har som hovedformål å utvikle et 

velfungerende samarbeid mellom kommunene og Nordlandssykehuset HF (heretter 

helseforetaket), for dermed å legge til rette for gode og sammenhengende 

pasientprosesser/pasientforløp. I tillegg bidra til god gjennomføring av 

Samhandlingsreformen med særlig fokus på inngåtte tjenesteavtaler. 

 

§ 2 Oppgaver  
 

I tråd med formålet skal OSO ha følgende oppgaver:  

 

Følge opp Overordnet Samarbeidsavtale mellom Nordlandssykehuset HF og kommunene, 
herunder: 

  

 Avklare saker av prinsipiell, administrativ, faglig og økonomisk karakter, samt 
gjensidig informasjonsutveksling. 

 Oppnevne medlemmer – og gi mandat/oppdrag til -  eventuelle kliniske 

samarbeidsutvalg (KSU).  KSU er et ad-hocutvalg på faglig nivå og har 

brukerrepresentanter. 

 Godkjenne retningslinjer for samarbeid der det er nødvendig og formålstjenlig. 
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 Avgjøre uenighetssaker  

 Evaluere overordnet samarbeidsavtale årlig 

 Avvikle en årlig felles samhandlingskonferanse 

 Avvikle en årlig dialogkonferanse med deltakelse fra kommunalt politisk nivå og 

styrenivå i helseforetaket.  

 

§ 3 Representasjon  
 

OSO har 14 medlemmer, hvor helseforetaket og kommunene har 7 representanter hver. 

Kommunenes representanter oppnevnes av kommunene via de etablerte regionrådene.  

 

Regionene har slik representasjon: 

 

Salten   3 medlemmer 

Lofoten  2 medlemmer 

Vesterålen   2 medlemmer 

 

Nordlandssykehusets HFs representanter oppnevnes av direktøren.  

 

Medlemmene oppnevnes for 4 år av gangen. 

 

Medlemmene er administrativt eller faglig personell. 

 

En brukerrepresentant, oppnevnt av Brukerutvalget v. helseforetaket, har møte- og talerett.  

 

Fylkeslegen/representant for fylkeslegen i Nordland har møte- og talerett.  

 

Arbeidstakerne representeres med ett medlem fra hver av partene. Disse har møte- og 

talerett. 

 

En representant for Kommunenes interesseorganisasjon(KS) har møte- og talerett. 

 

En representant fra UiT, Norges arktiske universitet i Tromsø, og en representant fra UiN, 

Nord universitet i Bodø. Disse har møte- og talerett. 

 

 

Det oppnevnes personlig vara for alle faste representanter. Vararepresentantene får tilsendt 

alle saksdokumenter og kan møte på alle møtene, men har stemmerett bare når fast 

representant er fraværende. Forfall meldes sekretariatet så raskt som mulig. Vararepresentant 

innkalles av sekretariatet.  

 

§ 4 Myndighet  
 

Konkrete samarbeidstiltak som krever interkommunal enighet, skal forelegges OSO før 

iverksetting.  OSO kan innenfor de delegasjonsfullmaktene medlemmene til vanlig har, ta 

beslutninger på vegne av kommunene/helseforetaket. Begrensninger som følger av lovverk 

og overordnet samarbeidsavtale gjelder.  

 

Øvrige saker og tiltak som har vesentlige økonomiske eller andre konsekvenser og som går 

ut over den fullmakt partene har, må behandles på ordinær måte i kommunene og 

helseforetaket før eventuell behandling i OSO. 
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§ 5 Budsjett  
 

OSO har ikke eget budsjett. Partene i samarbeidet bærer selv sine kostnader, inkludert 

kostnader knyttet til de årlige samhandlingskonferansene.  

 

 

§ 6 Arbeidsform  
 

OSO konstituerer seg selv. Ledelse alternerer mellom kommunene og helseforetaket. 

Leder velges for 2 år av gangen. 

 

Sekretariatsfunksjon ivaretas av helseforetaket. Saker som ønskes tatt opp i OSO meldes 

sekretariatet. 

OSO kan opprette egne utvalg og arbeidsgrupper, og kan for øvrig innkalle andre 

representanter ved behov.  

 

Om møtevirksomheten:  

 

1.  OSO har møte ca 6 ganger pr. år  

2.  Møtene er åpne.  

3.  Møter kan avholdes som fysiske møter, videokonferanse eller telefonmøte  

4.  Det utarbeides og vedtas møteplan for hvert kalenderår før året starter  

5.  Leder/nestleder/sekretariat samarbeider om å sette opp saksliste. 

6.  Saker til OSO må meldes senest 4 uker før møtet 

Om det skal gjøres unntak må det ha leders godkjenning og saken må være så viktig at 

den ikke kan utsettes til neste møte. 

7.  Innkalling, dagsorden og sakspapirer sendes medlemmer og varamedlemmer senest 3 

uker før møtet  

8. Innkalling, dagsorden og sakspapirer sendes kun på mail  

9.  OSO kan ikke gjøre beslutninger i saker som ikke er meldt og utsendt på forhånd  

10.  Kun OSOs 14 medlemmer har stemmerett  

11.  OSO er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som møter  

12.  Der ikke annet er bestemt tas avgjørelser ved simpelt flertall. 

13.  Ved avstemming hvor det ikke oppnås enstemmighet, skal det protokolleres hvordan den 

enkelte har stemt.  

14.  Referater anses godkjent dersom møtedeltakerne etter en frist på 4 døgn ikke har gitt 

tilbakemelding om ønskede endringer  

15.  Referat fra møter skal være tilgjengelig for alle interesserte senest en uke etter møtet  

16.  Referater legges ut på kommunenes og Nordlandssykehusets hjemmeside. Sekretariatet 

sender møtereferat til kommunenes postmottak. 

17.  Det kan i spesielle tilfeller innkalles til ekstraordinære møter med minimum en ukes 

varsel  

18.  Leder, nestleder og sekretariat danner et arbeidsutvalg, for prioritering av saker til OSO  

 

§ 7 Endringer i vedtektene  

 
OSO kan med 2/3 flertall av de fremmøtte deltakerne foreslå endringer i vedtektene. 

Vedtektsendringene drøftes på et møte, og vedtas med minst 2/3 flertall på neste møte. 

Endringen meldes den enkelte kommune og helseforetaket. 
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§ 8 Nye lover og forskrifter 
 

Om endringer i OSOs vedtekter nødvendiggjøres av endringer i Lover og/eller forskrifter tas 

dette opp ved første anledning og endringer foretas. 

 
 

 
 

 

 

  



Nordlandssykehuset for fremtiden
Bakgrunnsnotat til toppdokument
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Nordlandssykehuset skal være et sykehus preget av kvalitet, trygghet og respekt. Pasientenes beste skal være i fokus ved alle våre valg og vi vil arbeide kontinuerlig for å forbedre våre 

tjenester. Disse kjerneverdiene ligger til grunn for vår strategiske utviklingsplan fram mot 2035. 

Vi lever i et langstrakt fylke med spredt bosetning, lange reiseavstander og hardt vær. Dette gir oss noen særlige utfordringer både nå og i framtiden. Vi vet også at vi fram mot 2035 

vil møte andre utfordringer; andelen eldre vil øke, behandlingsmulighetene vil bli flere og mer avanserte, vi vil oppleve en økning i pasienter som har behov for langvarig oppfølging 

i spesialisthelsetjenesten og de fleste med kroniske lidelser vil motta det meste av behandlingen og oppfølgingen i sine hjemkommuner. For å møte framtidens utfordringer må vi 

derfor samhandle godt, på tvers av tjenestenivå, tjenestesteder og faggrupper – alltid i nær dialog og samarbeid med den som er målet for våre tjenester, pasienten.  

Nordlandssykehuset har som visjon å være «Ledende på kvalitet». Denne visjonen krever en langsiktig plan og et kontinuerlig fokus på ulike forbedringsområder i alle deler 

av foretaket. Ved og systematisk innhente og vurdere innspill fra pasienter, pårørende og medarbeidere vil vi bli bedre til å forstå og imøtekomme våre pasienters behov og 

behandlingsforløpene vil få stadig høyere kvalitet. 

Nordlandssykehuset HF 2017-2035
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Pasienten
Nordlandssykehuset skal betjene våre pasienter på en best mulig måte, og alle våre 
tjenester og alle våre valg skal ha pasientens beste som øverste målsetting. Det betyr at 
våre pasienter alltid skal møtes med respekt, god omsorg og høy kompetanse. De skal 
være trygge på at behandlingen de mottar er av meget høy kvalitet, at behandlingen 
gis raskt og at de har fått nødvendig opplæring og veiledning. De skal gjennom hele 
behandlingsforløpet møte medarbeidere som etterspør og lytter, gir god informasjon 
og er opptatt av deres ønsker, ressurser og målsettinger. 

Vi skal særlig etterspørre og synliggjøre sårbare pasienters rett til og behov for 
tilrettelagte og koordinerte tjenester. Ved alvorlige og langvarige lidelser innebærer 
det å se pasientens helhetlige situasjon. Det inkluderer å ivareta pasientens pårørende 
slik at sykdommen ikke dominerer hverdagslivet deres i større grad enn nødvendig. 
Gode pasientforløp og mestring av sykdom handler om mer enn å behandle og lindre 
symptomer. 

Pasientrollen er i endring og pasientene våre vil få flere valgmuligheter framover. Vår 
oppgave blir derfor å skape tillit hos befolkningen for at Nordlandssykehuset tilbyr 
de tjenestene som dekker deres behov. Denne tilliten skapes gjennom forutsigbare 
behandlingsforløp som bygger på oppsummert kunnskap og faglige retningslinjer. 
Vi skal i alle behandlingsforløp søke å redusere uønsket variasjon, minimere ventetid 
som ikke er medisinsk begrunnet og redusere risikoen for unødvendige skader og 
komplikasjoner. Nordlandssykehuset skal være pasientens førstevalg fordi de vet at 
vi vil gå sammen med dem i en vanskelig fase av livet – med behandling preget av 
trygghet, nærhet, høy kvalitet og dyp respekt.  

Når motstridende interesser gjør det vanskelig å bli enige om hva som er den beste 
løsningen, skal hensynet til pasientene alltid veie tyngst!

TILBAKE
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Nordlandssykehusets visjon 
Ledende på kvalitet
Nordlandssykehuset skal bli ledende på kvalitet. Dette innebærer at vi skal vektlegge 
varige strukturer og ikke fokusere på kortsiktige, raske løsninger. Kvalitetsforbedring 
skapes av kontinuerlig, systematisk og målrettet arbeid. 

Vi skal være en lærende organisasjon. Læring krever åpenhet. Åpenhet for den faglige 
diskusjon, åpenhet for kunnskapsdeling og åpenhet for pasienters ønsker og behov. 
Å være en lærende organisasjon betyr også å fremme holdninger blant ansatte som 
bidrar til åpenhet om og læring av uønskede hendelser. 

Systematisk kvalitetsarbeid er et ledelsesansvar. Vi vil styrke kompetansen hos lederne 
våre og gjøre dem rustet til å lede an i arbeidet med kontinuerlig kvalitetsforbedring i 
hele organisasjonen. Pasientens kunnskap og erfaringer skal brukes som et fundament 
i forbedringsarbeidet og medarbeiderne må se på pasienten som en likeverdig 
samarbeidspartner. 

For å få til et vedvarende fokus på kvalitet må det på plass gjennomgående strukturerer 
som støtter opp om en helhetlig forbedringskultur i hele organisasjonen, fra klinikere 
via støttepersonell til ledelse. Forbedring er ikke et prosjekt, men en kultur derfor kan 
arbeidet med kvalitetsforbedring aldri kan avsluttes.

TILBAKE
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Nordlandssykehusets HF sine verdier  
Kvalitet, Trygghet og Respekt
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Strategiske satsingsområder

Intermediærpasienten
Intermediærpasienter er pasienter som er for friske til å få behandling ved en 
akuttpost eller en intensivavdeling, men fortsatt er for syke til å være på en vanlig 
sengepost eller under dagbehandling. Vi finner intermediærpasientene innenfor flere 
fagområder som psykiatri, kirurgi, medisin, barn og nevrologi, og vet at omfanget 
sannsynligvis vil øke betydelig fram mot 2035 da vi får flere eldre pasienter som 
vil gjennomgå avanserte prosedyrer og behandling. Med intermediærpasienten 
som fokusområde vil vi kunne løse mange av dagens utfordringer, samtidig som vi 
forebygger fremtidige.

Tidlig intervensjon
Tidlig intervensjon handler om å oppdage sykdom tidlig nok til å iverksette en 
målrettet og god behandling for å bedre prognose og behandlingsresultat. Tidlig 
intervensjon er viktig uansett hvor pasienten befinner seg i behandlingsforløpet 
og er sentralt både innenfor psykisk helsevern og somatikk. For å lykkes 
med tidlig intervensjon kreves det et tett samarbeid mellom spesialist- og 
primærhelsetjenesten, på tvers av fagområder i spesialisthelsetjenesten, på tvers av 
poliklinisk-/dagbehandling og døgnbehandling innenfor den enkelte fagområdet og 
på tvers av profesjoner. 
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Kronikeromsorg
Å få til god og pasientrettet samhandling er avgjørende for å kunne gi våre pasienter 
rett behandling til rett tid og på rett sted. Med den forventede økningen av andelen 
eldre pasienter, vet vi at store kronikergrupper vil måtte få mer av sin behandling 
og oppfølging utenfor spesialisthelsetjenesten. Det vil derfor bli avgjørende å 
styrke samhandling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten 
innenfor kronikeromsorgen. Et delelement kan være å øke tilgjengeligheten på vår 
spesialkompetanse. Et annet område kan være å identifisere de pasientene som i 
større grad kan følges opp av fastlege i tett samarbeid med spesialist. 

Minimal invasiv kirurgi/ angiografi med intervensjon
Området med minimal invasiv kirurgi er under en rivende utvikling siden 
teknologiske framskritt og innovasjon stadig gir oss ny og forbedret diagnostikk 
og behandling. Minimal invasiv kirurgi vil si at i stedet for å bruke åpne kirurgiske 
teknikker kan vi benytte kikhullsoperasjoner, robotkirurgi osv. I tillegg vil bruk av 
angiografi (røntgen med kontrast for fremstilling av blodårer) med intervensjon 
framover bli det foretrukne valget for behandling av f. eks. bløende magesår og 
blodpropp i hjernen. Dette vil være viktig for pasientene da belastningen forbundet 
med inngrepene reduseres. For at Nordlandssykehuset skal bli førstevalget til 
pasienten, er det viktig at vi tar del i denne utviklingen og skaffer oss kvalifisert 
personell, kompetanse i team og utstyr.
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Kontinuerlig forbedring
For at Nordlandssykehuset skal bli ledende på kvalitet, må vi jobbe målrettet med 
kontinuerlig forbedring. Hva kvalitet er, oppfattes ulikt ut fra hvilken rolle man har 
i helsevesenet. Faglig kvalitet handler om riktig diagnostikk og behandling for en 
gitt sykdom, mens pasientopplevd kvalitet ofte handler om opplevelsen av selve 
behandlingsforløpet. Ved å gjøre kontinuerlig forbedring til et satsningsområde i 
Nordlandssykehuset kan vi bygge opp nødvendige strukturer og systemer for det 
målrettede forbedringsarbeidet fram mot 2035. Uttrykket «Alle i helsevesenet har to 
oppgaver når de er på jobb; og uføre sitt arbeid og forbedre det»1  beskriver kjernen i 
hva kvalitetsforbedring handler om. Begrepet kvalitetsforbedring kan defineres som 
en prosess der man systematisk jobber for å identifisere potensielle og faktiske avvik 
i kvalitet, og på bakgrunn av resultatene iverksetter tiltak for å forbedre kvaliteten på 
et gitt område2. Kontinuerlig forbedring er derfor et målrettet arbeid som skal være 
en naturlig del av arbeidshverdagen i alle nivå av organisasjonen. 

Teknologi
Teknologisk utvikling, nye løsninger og systemer vil påvirke måten vi skal drive 
helsetjenester i framtiden. Standardisering og anskaffelser for en hel region er svært 
omfattende prosesser som ofte tar lang tid. Nordlandssykehuset skal være en aktiv 
bidragsyter i de store regionale utviklingsløpene, men også ta vårt ansvar for at 
våre ansatte har løsninger som fungerer i hverdagen. Vi må ha kunnskap om egen 
virksomhet og vurdere teknologisk utvikling opp mot våre behov. Som en innovativ 
organisasjon vil Nordlandssykehuset være med på å utvikle samfunnet, og være 
en kilde til verdiskapning. Nordlandssykehuset mener at helsesektoren må sette 
og eie standardene for teknologi hos oss, men vi kan med fordel la markedet lage 
løsningen. Verdiskapningen skjer når menneskene i organisasjonen bruker ressursene 
på nye og smartere måter. Innenfor enkelte områder vil Nordlandssykehuset ha 
utfordringer, muligheter eller behov som ikke kan løses via regionale prosjekt. 
Nordlandssykehuset mener den største effekten av læring og utvikling er å finne i et 
utstrakt samarbeid på tvers av regioner med andre foretak, og med bedrifter med 
kompetanse fra helse og andre sektorer.

De strategiske satsningsområdene vil bli tatt opp til ny vurdering når utviklingsplanen 
rulleres hvert 4. år. Satsingsområder kan i forbindelse med rullering bli beholdt, 
justert eller byttet ut.

1«Everyone in healtchare has two jobs when they come to work; to do their work and to improve it. This is the 
essence of Quality Improvement” Paul Batalden 
2Kvalitetsforbedring – hva er det og hvordan g jøres det? Den norske legeforening. 
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Fagutvikling
Medisinsk forskning og innovasjon løfter fram nye behandlingsmuligheter, legemidler 
og medisinsk utstyr i stort omfang og raskt tempo. Dette vil påvirke fagutviklingen 
i Nordlandssykehuset i betydelig grad framover. Vi vil få ny teknologi og utstyr som 
muliggjør nye typer behandling i spesialiserte team, men utviklingen legger også til 
rette for enklere og mer mobilt utstyr. Dette gjør at pasientbehandlingen kan flyttes 
fra høyspesialiserte fagmiljø og ut i lokalsykehus, kommunehelsetjenesten eller i 
pasientens hjem. Pasientens nærhet til tjenester er og vil fortsatt være avgjørende for 
å utvikle behandlingsforløp som er skreddersydd for den enkelte pasient. 

Fagutviklingen oppstår også gjennom små og store kvalitetsforbedringsprosjekter, 
systematisk pasientsikkerhetsarbeid og påvirkning fra brukermedvirkning og 
samhandling. Dette kan forandre både velferdstjenester og behandlingsmetoder i 
framtiden. 

Det er et klart mål at Nordlandssykehuset sitt tjenestetilbud alltid skal preges av 
fremragende behandling. Vi har et mål om å videreutvikle regionale funksjoner 
samtidig som vi behandler de vanligste lidelsene raskt og med god kvalitet. 
Nordlandssykehusets planer for fagutviklingen i årene som kommer, henger nært 
sammen med våre strategiske satsningsområder.

TILBAKE
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Satsningsområdenes grunnmur
Brukermedvirkning
Å involvere brukere og gi dem innflytelse er et mål på god kvalitet3. Prinsippet 
om at «ingen beslutninger skal tas om meg – uten meg» skal være styrende for 
Nordlandssykehuset fram mot 2035. 

Aktiv brukermedvirkning på individnivå innebærer at helsepersonell tar utgangspunkt 
i pasientens ønsker og målsettinger ved planlegging, gjennomføring og evaluering av 
helsehjelpen. Helsepersonell er eksperter på sykdom og behandling, mens pasienten 
og deres nærmeste er eksperter på hvordan sykdommen påvirker dem selv og deres 
hverdagsliv. De vet hvordan behandling virker på dem, hvilke bivirkninger de klarer 
å håndtere, hva de trenger for å mestre sykdommen fremover, hvordan sykdommen 
påvirker deres nærmeste og hvor de ønsker å motta sin behandling. 

Medarbeiderne i Nordlandssykehuset skal legge til rette for at pasienten kan velge 
hvilke løsninger som til enhver tid er best for dem. Utgangspunktet vårt skal alltid 
være at vi spør alle våre pasienter: Hva er viktig for deg? Vår oppgave er å sikre at 
pasienten har tilstrekkelig informasjon til å foreta disse valgene og samtale med 
pasienten om alternativene, basert på evidensbasert kunnskap og på våre erfaringer.
 
Det er bare de som mottar helsetjenester hos oss som kan si noe om hvordan de 
opplever å motta denne helsehjelpen. Nordlandssykehuset HF vektlegger derfor 
brukermedvirkning også på tjeneste- og systemnivå. Innhenting av pasienters 
og andre brukeres erfaringer og synspunkter gis en sentral plass i utforming av 
pasienttilbudet i Nordlandssykehuset og fremgår i rapportering etter plan- og 
meldesystemet og i beslutningsgrunnlag som fremmes for administrasjon og styre.
Fagutviklingen oppstår også gjennom små og store kvalitetsforbedringsprosjekter, 
systematisk pasientsikkerhetsarbeid og påvirkning fra brukermedvirkning og 
samhandling. Dette kan forandre både velferdstjenester og behandlingsmetoder i 
framtiden. 

Det er et klart mål at Nordlandssykehuset sitt tjenestetilbud alltid skal preges av 
fremragende behandling. Vi har et mål om å videreutvikle regionale funksjoner 
samtidig som vi behandler de vanligste lidelsene raskt og med god kvalitet. 
Nordlandssykehusets planer for fagutviklingen i årene som kommer, henger nært 
sammen med våre strategiske satsningsområder.

3Helsedirektoratet, 2005



12

Bruker-
medvirkning

Forskning og 
utdanning

 Intermediær-
pasienten

Tidlig 
intervensjon

Kroniker-
omsorg

Minimal 
invasiv

Kontinuerlig 
forbedring

Teknologi

Pasientsikkerhet Samhandling Strategisk 
ledelse og 

medarbeiderskap

Infrastruktur 
og bygg

Økonomisk 
bærekraft

GRUNNMUR

STRATEGISKE SATSINGSOMRÅDER

VÅRE VERDIER

kvalitet – trygghet – respekt

VISJON

Ledende på kvalitet

PASIENTEN

FAGUTVIKLING

TILBAKE

Forskning og utdanning
Nordlandssykehuset forskningsaktivitet henger nøye sammen med fokuset på 
kontinuerlig forbedringsarbeid og pasientsikkerhet. Forskerne våre spiller en viktig 
rolle når vi skal ta i bruk ny kunnskap for å forbedre oss, fordi forskningsresultater fra 
inn- og utland må oversettes til klinisk praksis. Betydningen av klinikknær forskning 
er understreket i foretakets forskningsstrategi for perioden 2015 – 2025. 

Forskning i foretaket er en viktig forutsetning for å kunne videreutvikle og 
styrke Nordlandssykehusets regionale og spesialiserte funksjoner samt 
universitetssamarbeidet innen utdanning. Nordlandssykehuset er en 
kompetanseorganisasjon som skal bidra regionalt til utdanning i medisin, sykepleie 
og øvrige helsefag. Det er en uttalt målsetting om ytterligere å øke antallet ansatte i 
doktorgradsløp og antallet ansatte med doktorgrad. 
I tillegg er forskningen en grunnleggende forutsetning for utdanning av leger 
i spesialisering på de kliniske områder foretaket anser som strategisk viktige. 
Til sist er forskning et uttrykk for et aktivt utviklingsmiljø, noe som er av 
grunnleggende betydning for å kunne tiltrekke seg høykompetent arbeidskraft. Et 
forskningsmiljø som er synlig regional, nasjonalt og internasjonalt bidrar til å gjøre 
Nordlandssykehuset mer attraktivt innenfor rekruttering.
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Pasientsikkerhet
Pasientsikkerheten er resultatet av foretakets systematiske arbeid for å redusere risiko 
for unødvendige skader og komplikasjoner etter medisinsk behandling og pleie. For å 
få dette til trenger vi gode systemer, engasjerte ansatte og en pasientsikkerhetskultur 
med fokus på åpenhet, ivaretakelse og felles kontinuerlig læring.  Vi trenger også 
aktive og kompetente pasienter da de ofte er en avgjørende barriere mot uheldige 
pasienthendelser, særlig hendelser knyttet til informasjonsutveksling og overganger i 
helsetjenesten.
Å ha en helhetlig strategi for pasientsikkerhet innebærer derfor at vi jobber mot flere 
mål samtidig. 

Vi må erkjenne at et helsevesen helt uten pasientskader er en illusjon. Skader og 
komplikasjoner kommer til å ramme pasienter i Nordlandssykehuset, derfor må vi 
forplikte oss til å ha gode systemer for å håndtere dem når dette skjer. Det gjelder 
ikke minst hjelp til pasienter og deres pårørende, men også hjelp til helsepersonell 
som var en del av hendelsen. Nordlandssykehuset skal håndtere alvorlige hendelser 
på en måte som gjenoppretter tillit mellom helsepersonell og pasient, inngår som en 
kilde til kontinuerlig læring og gjør byrden så lett som mulig å bære for alle berørte. 
Dette skal vi gjøre hver gang. 

Nettopp fordi pasientsikkerhet berører følelsene våre, skal vi streve etter å erstatte 
det vi tror og føler, med faktisk kunnskap. For å kunne sette inn ressursene der 
muligheten for gevinst er størst, trenger vi systemer for måling og overvåkning av 
risiko – på ulike fagområder og virksomhetsnivå. Når vi så vet hvor skoen trykker, må 
vi evne å gjøre noe med det. Først da kan vi være drive med forebygging i stedet for å 
reparere. Først da bygger vi en felles pasientsikkerhetskultur.
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Samhandling
Å skape et godt behandlingsforløp for den enkelte pasient er vårt fremste mål. 
Ved sykdom, skader og funksjonsnedsettelser er det å motta forutsigbare og 
sammenhengende helsetjenester helt sentralt for pasientopplevd kvalitet. 
Samarbeidet internt i Nordlandssykehuset, og mellom helseforetaket og andre 
samarbeidspartnere, skal bære preg av at pasienten er i fokus. Pasienten skal til 
enhver tid skal tilbys en god nok tjeneste på riktig sted og til riktig tid. 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 for våre samarbeidspartnere. I et faglig 
fellesskap med kommunehelsetjenesten vil dette bidra til at pasienter opplever 
behandlingsforløpene som helhetlig, uten unødige opphold. Nordlandssykehuset 
forventer og vil bidra til at det finner sted en betydelig tjenesteutvikling i 
grensesnittet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten 
både med hensyn til hvem som skal ivareta hva og med utprøving av ulike 
organisatoriske løsninger. Nordlandssykehuset ønsker å være en sentral aktør i dette 
utviklingsarbeidet. 
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Strategisk ledelse og medarbeiderskap
Organiseringen av Nordlandssykehuset skal legge vekt på å klargjøre ansvar, 
herunder ha enhetlig ledelse og videreutvikle en ledelse med tid til strategisk arbeid, 
nytenking og med nødvendig handlefrihet. Det skal gis rom til arbeid med både HMS 
og kjernevirksomheten. Foretaket skal videreutvikle sine systemer for kontinuerlig 
kvalitetsforbedring, og bedre strukturene for nødvendige støttetjenester for den 
kliniske virksomheten.

Rekruttering og stabilisering blir et nøkkelord fram mot 2035. Det forventes at 
spesialisthelsetjenesten underlagt Helse Nord RHF vil ha behov for ca. 30 % flere 
årsverk for å kompensere for et høyere antall pasienter og andel eldre i tillegg til et 
økt antall innbyggere totalt sett. Det vil derfor bli økt konkurranse om helsepersonell 
fra alle profesjoner. I dag ser vi allerede store utfordringer innenfor enkelte 
fagområder når det gjelder personell med spesialkompetanse. Med ny teknologi og 
nye behandlingsmetoder utvikles behov for annen og ny kompetanse enn det vi har 
vært vant til, og vi må derfor gjøre en vurdering av hva som er riktig kompetanse og 
hvem som skal utføre hvilke oppgaver. Hvordan oppnå fornuftig oppgaveglidning 
mellom yrkesgrupper, omsorgsnivå og fagområder trenger gode prosesser. Dette 
krever god, strategisk ledelse og fokus på et medarbeiderskap preget av tillitt og 
åpenhet.

TILBAKE
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Infrastruktur og bygg
Infrastrukturen, herunder bygg, er en premissleverandør. Den kan være hemmende 
eller fremmende ut fra alder, tilgjengelighet og funksjon, både for vår nåværende 
aktivitet og for videre teknologisk utvikling. Infrastrukturen i Nordlandssykehuset 
skal understøtte en effektiv leveranse av helsetjenester i hele organisasjonen, og vi 
har derfor allerede gjennomført en betydelig satsing innenfor området. En satsning 
vi skal forsterke og videreutvikle for å møte nye krav og forventninger fra pasienter, 
pårørende og våre ansatte.

TILBAKE
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Økonomisk bærekraft
Kontinuerlig forbedringsarbeid er en forutsetning for en bærekraftig økonomi i 
Nordlandssykehuset, mens en sterk og bærekraftig økonomi er en forutsetning 
for å ha handlingsrom for videreutvikling av kompetanse og gjennomføring av 
framtidsrettede investeringer i teknologi, utstyr og bygg. For å oppnå bærekraftig 
økonomi må løpende drift gjennomføres med best mulig utnyttelse av de samlede 
ressursene. Dette omfatter både personell, materiell, rom og utstyr. Videre må 
driften skje innenfor de økonomiske rammer i samtlige områder i virksomheten.



Overordnet 
samarbeidsavtale

mellom

og

xx kommune

2017



1.     Parter 
 
Denne avtalen er inngått mellom XX kommune (heretter kalt kommunen) og Nordlandssykehuset 
helseforetak (heretter kalt helseforetaket). 
  

2.     Bakgrunn 
 
Partene er etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14. juni 2011 § 6-1 mfl. (helse- og 
omsorgstjenesteloven), jfr. lov om spesialisthelsetjenester § 2-1e, pålagt å inngå samarbeidsavtale. 
Ved inngåelse av denne overordnede samarbeidsavtalen og tilhørende tjenesteavtaler, oppfyller 
partene sin lovpålagte plikt til å inngå samarbeidsavtale.  
 
3.     Formål 
 
Formålet med samarbeidsavtalen er å sikre at pasienter og brukere mottar et helhetlig tilbud om 
helse- og omsorgstjenester, og at befolkningen, uavhengig av bosted, skal ha lik tilgjengelighet til de 
tjenester som omfattes av avtalen.  
  
Målet er at pasientene/brukerne skal oppleve at tjenestene:  

a) er faglig gode, samordnet og helhetlige, og preget av kontinuitet  
b) blir utført på en god måte på tvers av kommunegrenser og forvaltningsnivå, og helseforetak 
c) ivaretar pasientenes og brukernes rett til medbestemmelse, informasjon og medvirkning 

  
Samarbeidsavtalen skal bidra til at det etableres gode samarbeidsrutiner på sentrale 
samhandlingsområder, og legge til rette for at eventuell uenighet mellom kommunen og 
helseforetaket løses i dialog mellom partene uten at pasienter og brukere berøres. 
  
Samarbeidet og avtalene skal bygge på likeverdighet mellom partene, og dialog skal være et viktig 
fundament for samhandlingen.   
  
  
4.    Virkeområde 
 
Kommunen og helseforetaket er gjennom lovverket tillagt hver sine kompetanse- og 
ansvarsområder.  
 
Virkeområdet for samarbeidsavtalen er de områder hvor loven pålegger partene å inngå 
samarbeidsavtale, områder hvor partenes ansvar overlapper hverandre, og hvor det derfor er behov 
for samordning mellom partene.  
 

5.      Tjenesteavtaler, retningslinjer og veiledere 
 
Helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2 oppstiller minimumskrav til hva en avtale mellom partene skal 
inneholde.  
 
 
 
 
 



Det følger av lovens 1. ledd at avtalen som et minimum skal inneholde, sitat; 
 

1. enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og 
en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre, 

2. retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, 
rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende 
helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester, 

3. retningslinjer for innleggelse i sykehus, 
4. beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter § 3-5 tredje ledd, 
5. retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for 

kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon,  
6. retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige 

nettverk og hospitering, 
7. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid,  
8. samarbeid om jordmortjenester, 
9. samarbeid om IKT-løsninger lokalt, 
10. samarbeid om forebygging og 
11. omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden 

  
Ovennevnte punkter er fastsatt i egne tjenesteavtaler. Det er også inngått avtale om tilsetting av 
turnusleger (tjenesteavtale 12) og bruk av ledsager i forbindelse med reise til og fra 
spesialisthelsetjenesten, og ved innleggelse i sykehus (tjenesteavtale 13).  
  
Partene kan også avtale rutiner/veiledere ved behov. 
 
Partene selv og Overordnet samarbeidsorgan (OSO) kan ved behov anbefale at det inngås 
tjenesteavtaler på andre områder. Tjenesteavtaler skal være vedlegg til samarbeidsavtalen. Ved 
utarbeidelse av tjenesteavtaler skal begge parter være representert. Brukere, ansatte og fagmiljøene 
skal være representert der dette er naturlig eller er bestemt i lov, forskrift, eller i andre avtaler. 
  
6.    Overordnet samarbeidsorgan (OSO) 
 
OSO er et partssammensatt, overordnet rådgivende organ mellom helseforetaket og kommuner som 
har inngått denne samarbeidsavtalen. Partene oppnevner 7 representanter hver. Brukere og ansatte 
representert ved hovedsammenslutninger skal være representert i OSO i henhold til egen avtale. 
Minst en av representantene fra helseforetaket skal ha medisinsk faglig lederansvar og minst en av 
representantene fra kommunene skal være kommuneoverlege/fastlege.  
Vedtektene for OSO følger som vedlegg til denne avtalen. 
  
7.    Plikt til gjennomføring og forankring 
 
Partene skal ha etablert ordninger for god forvaltning av samarbeidsavtalen og tjenesteavtalene. 
Det skal opprettes en klar adressat i hver parts virksomhet som skal ha et overordnet ansvar for å 
veilede og bistå ved samhandlingsspørsmål mellom tjenesteyterne. 
  
Partene plikter å gjøre samarbeidsavtalen og tjenesteavtalene kjent for egne ansatte og brukere.  
Partene skal likeledes sikre medvirkning i de avtalte former for samarbeid. 
  
Partene har gjensidig informasjonsplikt ved endringer i rutiner, organisering, kapasitet og lignende 
som kan ha innvirkning på de områdene avtalene omfatter.  
Partene skal sørge for gjensidig veiledning innenfor det enkelte ansvarsområde i.h.h.t de prosedyrer 
som er beskrevet i tjenesteavtalene. 

http://websir.lovdata.no/lex/lov/nl/hl-20110624-030.html%233-5


8.     Brukermedvirkning og involvering av pasient- og brukerorganisasjoner  

Synspunkter og tilbakemeldinger som kommer frem gjennom brukerundersøkelser, brukerutvalget 
ved Nordlandssykehuset og aktuelle brukerråd i kommunen knyttet til samhandling mellom 
sykehuset og kommunene skal tillegges vekt. 
 
Pasient- og brukererfaringer på systemnivå skal inngå i vurderingsgrunnlaget ved utarbeidelse og 
endring av avtalen.  
 
Partene plikter å ha brukermedvirkning på individnivå for å gi brukeren økt innflytelse på egne 
helsetjenester.  
 
9.     Avvik 
 
Partene skal melde brudd på overordnet samarbeidsavtale, tjenesteavtaler og samhandlingsrutiner 
som avvik til hverandre. Prosedyre for melding av samhandlingsavvik utarbeides av OSO.  
 
10.   Håndtering av uenighet – tvisteløsning 

Dersom uenighet/tvist ikke blir løst gjennom forhandlinger skal partene bringe tvist inn for Nasjonal 
Tvisteløsningsnemnd. Ved innsending av sak til tvisteløsningsnemnda skal partene bli enige om 
hvorvidt nemndas avgjørelse skal være endelig. 
  
Dersom partene ikke ønsker at avgjørelse av Nasjonal Tvisteløsningsnemnd skal være bindende 
mellom partene kan tvist reises for de ordinære domstoler.  
  
Salten tingrett er verneting for tvist etter denne samarbeidsavtale og tjenesteavtaler.  
Eventuell tvist om betalingsplikten for utskrivningsklar pasient skal av partene, etter forutgående 
dialog mellom partene, hurtig bringes inn for sentral tvisteløsningsnemd.  Ved eventuell medhold for 
Nordlandssykehuset HF vil morarenter tilkomme fra forfallsdato for første faktura.  
Eventuelle krav fakturert på feil grunnlag og som kommunen har betalt, tilbakebetales med rente 
tilsvarende gjeldende morarente fra dato den er betalt til refusjonsdato. 

11.    Mislighold  

Ved mislighold av avtalen eller vedleggene til denne, kan dokumentert tap som følge av misligholdet 
kreves dekket hos den misligholdende part.   
 
12.    Varighet, revisjon og oppsigelse 
 
Avtalen trer i kraft fra xxxxxx og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med ett års 
oppsigelsesfrist, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-5 andre ledd.  
Dersom avtalen sies opp, skal ny avtale inngås innen det tidspunkt den oppsagte avtale løper ut. 
Hver av partene kan kreve avtalen revidert. Slik gjennomgang skal også omfatte 
tjenesteavtalene. 
 
13.    Kommunespesifikk del 
 
 
 
 



14.    Dato og underskrift 
 
Etter at denne avtale er signert av begge parter, skal Nordlandssykehuset helseforetak iht. helse- og 
omsorgstjenesteloven § 6-1 sende kopi av avtalen, herunder også tjenesteavtaler og retningslinjer til 
Helsedirektoratet. Dette skal skje innen én måned etter at avtalen er inngått. 
 
 
 
 
dato,                                                                                  dato, 
  
  
-----------------------------------------                                     ---------------------------------------- 
Nordlandssykehuset HF– Adm.dir                                        XX  kommune - Ordfører 
  
 



Tjenesteavtale nr. 1 

Om Helse-og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for, 
og felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre.

mellom

og

xx kommune

2017



1.    Parter 
 

Denne avtalen er inngått mellom XX  kommune (heretter kalt kommunen) og Nordlandssykehuset 
helseforetak (heretter kalt helseforetaket). 
 
2.    Bakgrunn 
 
Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5.  
  
3.    Formål 

 
Utvikle en effektiv samhandling slik at den enkelte pasient får et helhetlig tjenestetilbud. Diagnostikk, 
øvrig kartlegging, behandling, habilitering/rehabilitering, pleie og omsorg skal skje slik at enkelttiltak 
forberedes og iverksettes i et samarbeid mellom pasient, nærmeste pårørende, 
primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, i en sammenhengende tiltakskjede. 
 
4.    Ansvar og oppgaver 
 
4.1      Partenes felles ansvar og oppgaver 
4.1.1   Endring i oppgavefordelingen          
 
Dersom kommunen og helseforetaket skal avtale å endre oppgavefordelingen skal følgende 
oppfylles: 

a) partene skal være likeverdige  
b) dialog og høringer skal være gjennomført og endringer planlagt i god tid 
c) helhetlige pasientforløp skal være utviklet mellom partene på forhånd for å sikre   

kvalitet i pasientbehandlingen 
d) oppgavedelingen skal avspeile likhet i tjenestetilbudet til hele befolkningen 
e) det skal avklares hvordan ressurser som kompetanse, utstyr og økonomi 

eventuelt  følger endringen 
f) det skal være enighet mellom partene og inngås ny avtale om oppgavefordeling før 

endringer  iverksettes 
  
5.    Avvik, revisjon, oppsigelse og uenighet 
 
Det vises til overordnet samarbeidsavtale vedrørende håndtering av avvik og uenighet. 
 
6.    Varighet  
 
Avtalen trer i kraft fra xxxx og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med ett års  
oppsigelsesfrist, jf.helse-omsorgstjenestelovens §6-5 andre ledd. Dersom avtalen sies opp, skal ny 
avtale inngås innen den oppsagte avtalen løper ut. 
  
7.    Dato og underskrift 
 
dato,           dato,  
 
-----------------------------------------                                           ----------------------------------------
Nordlandssykehuset HF – Adm.dir                                            XX  kommune – Ordfører 



Tjenesteavtale nr. 2 

Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings- , 
rehabiliterings- og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammen-

hengende tjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester.

mellom

og

xx kommune

2017



1. Parter 
 
Denne avtalen er inngått mellom XX  kommune (heretter kalt kommunen) og Nordlandssykehuset 
helseforetak (heretter kalt helseforetaket). 
 
2.  Bakgrunn 

 
Denne tjenesteavtalen er inngått i hht overordnet samarbeidsavtale pkt. 5, første avsnitt nr. 2.  
 
3.  Formål 

 
Formålet med tjenesteavtalen er å sikre: 

a) at pasienter og brukere som har en tilstand og/eller en funksjonsnedsettelse innenfor 
psykisk helse, rus og/eller somatikk, og pårørende, med behov for koordinerte 
tjenester, får et helhetlig, sammenhengende og faglig forsvarlig tjenestetilbud  

b) brukermedvirkning    
c) at det alltid er tydelig hvem som skal yte tjenestene  
d) at tjenestene skal stimulere til egen læring, motivasjon, økt funksjons‐ og 

mestringsevne, likeverdighet og deltakelse 
e) at barn ivaretas som pasienter og som pårørende 
f) at partene har rutiner for ansvarsplassering og ansvarsoverføring mellom enheter 

internt og mellom kommune og helseforetak     
 
4. Ansvar og oppgaver 

 
4.1    Partenes felles ansvar og oppgaver 

 
a)  sikre at brukerne involveres i utvikling av tjenestene etter denne avtalen    

 
4.2     Barn under 18 år 
4.2.1 Barn som pasient 
4.2.2 Partenes felles ansvar og oppgaver  

 
a) bidra til å ivareta de behov for tilpasset informasjon og nødvendig oppfølging som barn 

har som følge av egen sykdom  
 
4.2.3 Helseforetakets ansvar og oppgaver 

 
a) melde fra til hjemkommunen om barn som blir innlagt og som har krav på undervisning 
b) i tilstrekkelig tid før utskrivning, i samråd med foreldre, etablere kontakt med   

                         kommunens hjelpeapparat 
c) orientere foreldre om aktuelle interesseorganisasjoner  

  
4.2.4 Kommunens ansvar og oppgaver 

a) Samarbeide med foreldre/foresatte eller andre med omsorgsansvar, om 
helseinformasjon som er nødvendig for å ivareta barnet   
 



4.3    Barn som pårørende  
4.3.1    Partenes felles ansvar og oppgaver  
 

a) bidra til å ivareta de behov for tilpasset informasjon barn har som pårørende  
b) der pasient med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom 

eller skade har mindreårige barn, skal partene i samarbeid bidra til at barn og personer 
som har omsorg for barnet får tilpasset informasjon om pasientens sykdomstilstand, 
behandling og mulighet for samvær.  Dette gjøres i overensstemmelse med reglene om 
taushetsplikt  

c) bidra til at barn ikke har urimelige omsorgsoppgaver som følge av 
forelders/foresattes sykdom 

d) vurdere situasjonen til mindreårige søsken i samarbeid med foreldre/foresatte  
 

5.     Habiliterings- og rehabiliteringstilbud, herunder koordinerende enheter, ambulant   
         virksomhet, lærings- og mestringstilbud, tilrettelegging av hjelpemidler m.m.  

 
5.1     Koordinerende enheter  
5.1.1   Partenes felles ansvar og oppgaver 
 
Partene har lovbestemt plikt til å etablere koordinerende enheter (KE) som skal bidra til å sikre 
helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering 
og rehabilitering. 
 
   Partene skal: 

a) ha gjensidig kontakt og samarbeid gjennom faste kontaktpunkter, møteplasser og 
systematisk informasjonsutveksling.  

b) utarbeide interne retningslinjer for arbeidet med individuell plan mellom koordinator i 
kommunen og i helseforetaket 

c) utarbeide interne retningslinjer for involvering av brukere 
d) utarbeide retningslinjer for samarbeidet mellom kommunen og helseforetaket omkring 

pasient/bruker med koordinator og gjøre disse kjent  
e) ha oppdatert kontaktinformasjon tilgjengelig for samarbeidspartnere 

 
5.2    Ambulant virksomhet knyttet til brukere med langvarig behov for spesialisert   
          habilitering/rehabilitering. 
 
Ambulerende tjenester defineres her som tverrfaglig behandling på spesialisert nivå gitt av et team i 
eller nær hjemmet, uten at pasienten legges inn. Tjenestene kan gis av helseforetaket, av kommunen 
eller av disse i samarbeid. Ved langvarig ambulant oppfølging fra helseforetaket skal partene etablere 
rutiner som sikrer informasjonsutveksling mellom helseforetaket, fastlegen og andre samarbeidende 
instanser. I komplekse enkeltsaker kan dette ivaretas med å inngå individuelle samarbeidsavtaler 
som omfatter ansvarsfordeling og tidsperspektiv.  
Etter avklaring med pasienten skal kommunen informeres om tilbudet som gis, og motta poliklinisk 
notat fra relevante konsultasjoner.  
 
 



5.2.1    Partenes felles ansvar og oppgaver  
 

a) arbeid/utdanning inkluderes som del av utredning/behandling/rehabilitering 
b) det skal legges til rette for samtidighet i behandling og deltakelse i arbeid/utdanning  
c) pasienten skal ha en navngitt kontakt både i helseforetaket og i kommunen 

  
5.3         Lærings- og mestringstilbud 
5.3.1     Partenes felles ansvar og oppgaver 
 

a) samarbeide om lærings‐ og mestringstilbud  
b) etablere møteplasser for samhandling, kompetanseutveksling og brukerrepresentasjon 

i utvikling av lærings‐ og mestringstjenester 
  
5.3.2    Helseforetakets ansvar og oppgaver  
 

a) informere kommunene og innbyggerne om de tilbud som finnes i 
spesialisthelsetjenesten og i Helseforetaket  

b) tilby individuell veiledning til målgruppen som del av behandling 
c) tilby deltakelse i gruppebaserte diagnosespesifikke lærings‐ og mestringstilbud 
d) ha rutiner for kartlegging og henvisning til lærings‐ og mestringstilbud 

  
5.3.3   Kommunens ansvar og oppgaver  
 

a) tilby veiledning/individuell veiledning til målgruppen som en del av behandlingen  
b) tilby gruppebaserte lærings‐ og mestringstilbud på kommunenivå 
c) informere aktuelle målgrupper, og etablere henvisningsrutiner for å delta på 

gruppebaserte tilbud i helseforetaket og kommunen 
d) informere innbyggere og helseforetaket om de tilbud som finnes i kommunen 

  
5.4       Tilrettelegging av bolig og hjelpemidler  
5.4.1    Helseforetakets ansvar og oppgaver  
 

a) Helseforetaket må, så snart det er avdekket behov knyttet til bolig og/eller 
hjelpemidler, gi kommunen beskjed 

b) ved langvarige innleggelser må helseforetaket bistå i kartlegging og starte opp 
søknadsprosessen i samarbeid med pasient og kommunen 

  
5.4.2    Kommunens og oppgaver 
 

a) Kommunen må, så snart det er mottatt melding om behov knyttet til bolig og/eller 
hjelpemidler, vurdere behov for tiltak 

  
5.5        Bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap.10 
5.5.1     Partenes felles ansvar og oppgaver 
 

a) i fellesskap utarbeide rutiner for samarbeid rundt brukere hvor bruk av tvang er en 
forutsetning for å sette i gang nødvendige hjelpetiltak 
 

 
 



5.6        Individuell plan og koordinator 
5.6.1 Partenes felles ansvar og oppgaver 

 
a) sikre at pasient/bruker med behov for langvarige og koordinerte tjenester får 

utarbeidet individuell plan og/eller tildelt koordinator der dette er ønsket. Retten til 
koordinator gjelder uavhengig av om pasient/bruker ønsker individuell plan eller ikke  

b) der pasient/bruker har koordinator både i kommunen og spesialisthelsetjenesten, 
plikter disse å samarbeide. 

c) involvere pårørende i utarbeidelsen av individuell plan når pasienten/brukeren ønsker 
dette. Der pasienter har omsorg for mindreårige barn, skal det vurderes å inkludere 
disse i planen 

 
5.6.2 Helseforetakets ansvar og oppgaver 

 
a) snarest mulig gi melding om pasienters eller brukers behov for individuell plan og/eller 

koordinator til kommunen 
b) der pasienter kun har tjenester fra spesialisthelsetjenesten og det er behov for videre 

koordinering, oppnevne koordinator og starte planarbeidet. Det samme gjelder 
pasienter/brukere som mottar kommunale tjenester i så lite omfang at kommunen ikke 
har den nødvendige nærhet til pasient/bruker  

  
5.6.3 Kommunens ansvar og oppgaver 

 
a) utarbeide individuell plan for pasienter/brukere med behov for langvarige og 

koordinerte tjenester og oppnevne koordinator 
  
5.7         Oppfølging og samhandling av spesielle pasientgrupper 
  
Partene er enig om at følgende punkter utredes nærmere/utarbeides rutiner for samhandling rundt: 

a) oppfølging og samhandling rundt pasienter som har behandling på regionalt og 
nasjonalt nivå 

b) oppfølging av pasienter/brukere i overgang fra barn til voksen 
c) utvikling av tilbud til pasienter med sammensatte lidelser og udiagnostiserte pasienter 

med lavt funksjonsnivå 
  
6. Avvik, revisjon, oppsigelse og uenighet 

 
Det vises til overordnet samarbeidsavtale når det gjelder avvik, revisjon, oppsigelse og uenighet. 
  
7. Varighet 

 
Avtalen trer i kraft fra  xxxx og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med ett års 
oppsigelsesfrist, jf.helse‐omsorgstjenestelovens §6‐5 andre ledd. Dersom avtalen sies opp, skal ny 
avtale inngås innen den oppsagte avtalen løper ut. 
 
 
 
 
 
  



8. Dato og underskrift 
  
 
dato,                                                                                                      dato,  
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                                                         ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Nordlandssykehuset HF – Adm.dir                                                              XX  kommune 
  
  

 
 
 
 
 



Tjenesteavtale nr. 3+5 

Samhandling for gode pasientforløp 
(henvisning, innleggelse, behandling, oppfølging og utskrivning).

mellom

og

xx kommune

2017



1. Parter 
 

Denne avtalen er inngått mellom XX kommune (heretter kalt kommunen) og Nordlandssykehuset 
helseforetak (heretter kalt helseforetaket). 

 
2. Bakgrunn 

 
Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5, første avsnitt nr. 3 
og 5.  
 
3. Formål 

 
Klargjøre helseforetakets og kommunens ansvar og oppgaver ved henvisning, behandling, opphold i 
og utskrivelse av pasienter innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling 
(TSB). Avtalen skal sørge for at pasienten skal oppleve en best mulig sammenhengende 
helsetjeneste. 
 
4. Ansvar og oppgaver 

 
4.1.     Når pasienten henvises til øyeblikkelig hjelp 
4.1.2     Partenes felles ansvar og oppgaver 
 

a) partene har ansvar for å utarbeide, og gjøre hverandre kjent med, de rutinene som er   
b) utarbeidet for å håndtere øyeblikkelig hjelp situasjoner 
c) pasienten skal sikres forsvarlig transport 
d) bistå med å informere pårørende hvis situasjonen tilsier behov for dette 

  
4.1.3 Kommunens ansvar og oppgaver 

 
a) før pasienten henvises for vurdering i spesialisthelsetjenesten, skal henvisende 

lege/instans vurdere om andre muligheter kan være aktuelle 
b) henvisende lege/instans kontakter vakthavende lege ved behandlende enhet og 

diskuterer vurdering i spesialisthelsetjenesten  
c) henvisende instans sørger for at nødvendig informasjon om pasienten blir gitt 

spesialisthelsetjenesten, herunder også oppdatert legemiddeloversikt 
d) det skal informeres ved mistanke om, eller bekreftet smittsom sykdom, som vil ha 

betydning, jfr tjenesteavtale 10  
  
4.1.4 Helseforetakets ansvar og oppgaver 

 
a) henvisninger skal vurderes av spesialisthelsetjenesten 
b) bistå når henvisende instans ringer for råd og veiledning om behandling 
c) innhente supplerende opplysninger fra pasient, nærmeste pårørende, og kommunal         

                      helse-og omsorgstjeneste når dette er nødvendig 
d) når det er avtalt åpen innleggelse/brukerstyrt innleggelse kan pasienten selv eller  

                     helse- og omsorgstjenesten, avtale innleggelse direkte med oppfølgende klinikk.               
                     Kommunen skal være informert om avtale om åpen innleggelse, og få melding om      
                     innleggelse jfr flytskjema 
 
 
 



4.2.      Når pasienten henvises til planlagt helsehjelp 
4.2.1      Partenes felles ansvar og oppgaver 
4.2.2      Kommunens ansvar og oppgaver 
 

a) henvisningen skal være skriftlig og elektronisk 
b) henvisningen skal inneholde tilstrekkelige opplysninger, inkl.oppdatert 

legemiddeloversikt  slik at den kan prioriteres i henhold til gjeldende forskrift og 
nasjonale prioriteringsveiledere 

 
Der det er av betydning for behandling og oppfølging, skal opplysninger om pasientens 
funksjonsnivå, gjennomførte utredninger, nåværende kommunale tjenester og spesiell 
tilrettelegging, fremgå av henvisningen.  
Det skal informeres ved mistanke om, eller bekreftet smittsom sykdom, som vil ha betydning, jfr 
tjenesteavtale 10.  
  
4.2.3  Helseforetakets ansvar og oppgaver 

 
a) ved behov innhente aktuelle supplerende opplysninger om pasienten  
b) vurdere pasientens rett til helsehjelp ut fra gjeldende forskrifter og 

prioriteringsveiledere  
c) spesialisthelsetjenesten vurderer om det er medisinsk nødvendig med tilstedeværelse 

av ledsager under behandling jfr. tjenesteavtale 13 
  
4.3        Mens pasienten er til behandling i spesialisthelsetjenesten  
4.3.1   Partenes felles ansvar og oppgaver 

 
a) følge flytskjema for elektronisk meldingsutveksling og forskrift om kommunal betaling for 

utskrivningsklare pasienter 
b) begge parter kan ta initiativ til dialog, og deltar i møter ved behov. Ansvarlige 

representanter for kommunen og helseforetaket avklarer videre oppfølging i samarbeid 
med pasient og nærmeste pårørende. Det skal tilrettelegges for dialog uavhengig av 
geografiske avstander. 

  
4.3.2 Helseforetakets ansvar og oppgaver 

 
a) for pasienter med omfattende problemstillinger skal helseforetaket ta initiativ til å starte 

planlegging av utskriving tidlig jfr. tjenesteavtale 2  
b) i de tilfeller pasienten har behov for ytterligere tiltak eller annen type hjelp i 

spesialisthelsetjenesten, har spesialisthelsetjenesten en selvstendig plikt til henvisning 
internt. Spesialisthelsetjenesten kan ikke sende pasienten tilbake til fastlegen for at 
denne skal foreta ny henvisningen til annen del av spesialisthelsetjenesten   

  

4.3.3       Kommunens ansvar og oppgaver 

a) starte planlegging av mottak av pasient etter at melding om innlagt pasient er mottatt i 
kommunen, herunder avklare pasientens omsorgs- og hjelpebehov etter utskriving  

  
4.4.        Når pasienten er utskrivningsklar og overføres til kommunal helsetjeneste 
 
Vilkår for at en pasient er utskrivningsklar  
§9 forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter 



 
«Pasient i somatisk døgnavdeling er utskrivningsklar når lege ved helseinstitusjon omfattet av 
spesialisthelsetjenesteloven vurderer at det ikke er behov for ytterligere behandling ved døgnopphold 
i helseinstitusjonen.  
Pasient i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet er 
utskrivningsklar når lege eller psykolog ved helseinstitusjon omfattet av spesialisthelsetjenesteloven 
vurderer at det ikke er behov for ytterligere behandling ved døgnopphold i helseinstitusjonen.  
Vurderingen skal være basert på en individuell helsefaglig og psykososial vurdering, og følgende 
punkter skal være vurdert og dokumentert i pasientjournalen: 
 
a)  problemstillingen(e) ved innleggelse, slik disse var formulert av innleggende lege,       
        skal  være avklart 
b)    øvrige problemstillinger som har fremkommet skal være avklart 
c)    dersom enkelte spørsmål ikke avklares skal dette redegjøres for 
d)    det skal foreligge et klart standpunkt til diagnose(r), og videre plan for oppfølging av pasienten 

e) pasientens samlede funksjonsnivå, endring fra forut for innleggelsen, og forventet  
       framtidig utvikling skal være vurdert 

 
For pasienter i psykisk helsevern skal tvangstiltak og bruk av tvangsmidler som ikke kan videreføres i 
den kommunale helse- og omsorgstjenesten være avsluttet før pasienten er utskrivningsklar. 
 
For pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet med 
behov for kommunale helse- og omsorgstjenester etter utskrivning, skal helseinstitusjon omfattet av 
spesialisthelsetjenesteloven ved behov, og før pasienten er utskrivningsklar, også kalle inn relevante 
samarbeidspartnere for å starte arbeidet med å utarbeide en samlet plan for videre behandling og 
oppfølging, herunder plan for eventuell samtidig poliklinisk eller ambulant behandling i 
spesialisthelsetjenesten. 
 
For pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet med 
behov for samtidig poliklinisk eller ambulant behandling i spesialisthelsetjenesten skal det før 
pasienten er utskrivningsklar også etableres kontakt med ansvarlig enhet eller behandler i 
spesialisthelsetjenesten.» 
  
4.4.1    Partenes felles ansvar og oppgaver 
 

a) følge flytskjema for elektronisk meldingsutveksling 
b) varsle pårørende/verge om utskriving der det er aktuelt 

  
4.4.2   Helseforetakets ansvar og oppgaver 
 

a) avgjøre når en pasient er utskrivningsklar  
b) PLO Helseopplysning som skal følge meldingen om utskrivningsklar pasient, skal 

utformes slik at det klart framgår hvilke vurderinger og konklusjoner som er gjort i 
henhold til kriteriene for vurdering om pasienten er utskrivningsklar  

c) dersom situasjonen endrer seg slik at pasienten ikke lenger er utskrivningsklar, skal 
kommunen informeres uten ugrunnet opphold. Når pasienten igjen er utskrivningsklar, 
skal dette meldes på nytt til kommunen 

d) pasient er overføringsklar når epikrise eller EVU (epikrise ved utskriving) er ferdigstilt 
og sendt, og kommunen har bekreftet at pasienten kan overføres til kommunen  

e) nødvendige medikamenter/utstyr skal sendes med pasienten for å hindre avbrudd i 
behandlingen 

f) endring i medikasjon skal være begrunnet i epikrise eller tilsvarende dokument 



g) rekvirere pasienttransport tilpasset pasientens situasjon 
h) tilby pasienten papirutgave av epikrisen eller EVU (epikrise ved utskriving)  
i) det skal informeres om mistanke om, eller bekreftet smittsom sykdom, som vil ha 

betydning, jfr tjenesteavtale 10  
j) helseforetaket skal ikke forespeile hvilke kommunale tjenester pasienten skal tilbys 

  
4.4.3    Kommunens ansvar og oppgaver 
 

a) etter tidligmelding iverksette planlegging og etablering av tjenester kommunen skal 
tilby pasienten 

b) straks gi tilbakemelding til helseforetaket om, når og hvor utskrivningsklar pasient kan 
tas imot 

c) melde pasient til rett kommunal tjeneste 
d) informere pasient og kontaktperson i behandlende enhet om kommunal saksgang og 

vedtak som har betydning for pasientens utskriving 
  
4.5 Pasienter som får oppfølging i helseforetaket uten å være innlagt 
  
Helseforetaket må sørge for at kommunen har den informasjon den trenger for å gi pasienten 
forsvarlig helsehjelp jfr. forskrift om pasientjournal §9.  
  
4.6 Pasienter som får spesialisert behandling i kommunen 

 
Det skal inngås avtale mellom kommunen og helseforetaket om spesialisert behandling i kommunen. 
Eventuelle pasientspesifikke avtaler inngås særskilt.  
  
4.7 Varslings- og utskrivningstidsrom 

 
Varsling om innlagt pasient etter forskriften §8 skal skje døgn- og ukekontinuerlig.  
Varsling om utskrivningsklar pasient etter forskriften § 10 skal skje døgn- og ukekontinuerlig, 
fortrinnsvis mellom klokken 08.00–14.30.  
 
4.7.1    Tidspunkt for utreise 
 
Helseforetaket har rutiner for når pasienter skrives ut, og dette skjer fortrinnsvis på dagtid ukedager. 
  
4.8 Rutiner knyttet til fakturering 

 
Faktura for utskrivningsklare pasienter fra helseforetaket til kommunen skal ha tilstrekkelig 
informasjon slik at kommunen kan kontrollere betalingsgrunnlaget. Informasjonen skal inneholde 
navn og fødselsnummer, dato for innleggelse, dato for utskrivningsklar, dato for utreise og siste 
post/avdeling før utreise.  
 
Frist for betaling av faktura for utskrivningsklare pasienter er 45 dager. 
Helseforetaket skal ha rutiner som sikrer korrekt registrering av dato når kommunens betalingsplikt 
inntrer. Partene forplikter seg til å etablere systemer for kontroll for koding og fakturering. 
  
5. Kommunens betalingsplikt 

 
Det vises til forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter. 
Når kommunen har varslet at utskrivningsklar pasient kan tas imot, og helseforetaket velger å ikke 
overføre pasienten, inntrer ikke kommunal betalingsplikt. 



  
6. Avvik, revisjon, oppsigelse og uenighet 

 
Det vises til overordnet samarbeidsavtale når det gjelder avvik, revisjon, oppsigelse og uenighet. 
  
7. Varighet 

 
Avtalen trer i kraft fra xxxx og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med ett års  
oppsigelsesfrist, jfr. helse-omsorgstjenestelovens §6-5 andre ledd.  
Dersom avtalen sies opp, skal ny avtale inngås innen den oppsagte avtalen løper ut. 
  
8.    Dato og underskrift 
 
 
dato,          dato,  
 
-----------------------------------------                                           ---------------------------------------- 
Nordlandssykehuset HF – Adm.dir                                            XX  kommune – Ordfører 
 



Tjenesteavtale nr. 4 
Samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp 
døgnopphold (ØHD) etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

 § 3-5 tredje ledd

mellom

og

xx kommune

2017



1. Parter 
 
Denne avtalen er inngått mellom XX kommune (heretter kalt kommunen) og Nordlandssykehuset 
helseforetak (heretter kalt helseforetaket). 
 
2.      Bakgrunn 

 
Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt 5, første avsnitt nr. 4.  
 
3. Formål 

  
a) beskrive og avklare ansvarsforholdet mellom kommunen og helseforetaket om 

øyeblikkelig hjelp døgnopphold 
b) sikre god samhandling mellom kommunen og helseforetaket når det gjelder tilbud om 

øyeblikkelig hjelp døgnopphold 
  

4.      Ansvar og oppgaver 
  

4.1    Partenes felles ansvar og oppgaver  
 
Videreføring av ØHD-forum for utveksling av erfaringer, og med faglig innhold 
 
4.2     Helseforetakets ansvar og oppgaver 
 

a) helseforetaket skal forholde seg til kommunens planer og retningslinjer for innleggelse i 
øyeblikkelig hjelp døgnopphold 

b) helseforetaket har ansvar for øyeblikkelig hjelp døgnopphold -tilbudet for pasienter med 
behov for øyeblikkelig helsehjelp som kommunen ikke har plass til, eller som faller under 
kommunens eksklusjonskriterier 

c) helseforetaket plikter å dekke kommunens behov for råd og veiledning i konkrete 
pasienttilfeller  

  
4.3     Kommunens ansvar og oppgaver 
 

a) kommunen definerer hvilke tilbud som skal gis i øyeblikkelig hjelp døgnopphold 
b) kommunen skal drifte øyeblikkelig hjelp døgnopphold i hht nasjonal veileder  
c) kommunen har en beskrivelse av tilbudet som er tilgjengelig for helseforetaket  

  
5.      Avvik, revisjon, oppsigelse og uenighet 
Det vises til overordnet samarbeidsavtale når det gjelder avvik, revisjon, oppsigelse og uenighet. 
  
6.     Varighet 
Avtalen trer i kraft fra xxxx og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med ett års  
oppsigelsesfrist, jf.helse-omsorgstjenestelovens §6-5 andre ledd.  
Dersom avtalen sies opp, skal ny avtale inngås innen den oppsagte avtalen løper ut. 
  
 
 
 
 
 



7.     Dato og underskrift 
  
dato,                                                                                                  dato, 
  
  
  
-----------------------------------------                                                      ---------------------------------------- 
Nordlandssykehuset HF – Adm.dir                                                 XX kommune - Ordfører 
  
  
  
  
  

  

 



Tjenesteavtale nr. 6 

Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring, faglige nettverk , 
utdanning og praksis.

mellom

og

xx kommune

2017



1.  Parter 
 

Denne avtalen er inngått mellom XX  kommune (heretter kalt kommunen) og Nordlandssykehuset 
helseforetak (heretter kalt helseforetaket). 
 
2.  Bakgrunn 

 
Denne tjenesteavtalen er inngått i hht til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5, første avsnitt nr. 6.  
 
3.     Formål 
 
Avtalen skal: 

a) legge til rette for at det utvikles felles tiltak for å styrke kunnskapen i tjenestene.  
b) bidra til at begge parter er praksisarena for utdanningsinstitusjonene, og at 

utdanningenes kapasitet og innhold er tilpasset samfunnets behov.  
 
4.     Ansvar og oppgaver 
4.1   Partenes felles ansvar og oppgaver  
 
Partene har ulik og komplementær kompetanse. Gjennom et partssammensatt utvalg skal partene 
bygge videre på etablerte samhandlingsstrukturer. Utvalget skal identifisere hvilke områder i 
samhandlingsfeltet man har behov for kunnskapsbygging på, og tilrettelegge for dette.   
 
    Partene plikter å:  

a) tilby hospiteringsordninger for kunnskapsutveksling. Det oppnevnes kontaktpersoner for 
hospiteringsordning 

b) gjøre egne relevante læringstilbud tilgjengelig for den annen part 
c) gjøre egne relevante behandlingsprosedyrer og faglige retningslinjer tilgjengelig for den 

annen part, og ved behov tilpasse disse til standardiserte pasientforløp som utvikles 
d) hver for seg styrke samarbeidet med universiteter, høgskoler og videregående skoler 

som samarbeidende tredjepart med stort ansvar for grunn-,videre,- og etterutdanning 
e) bidra til å utarbeide kunnskapsbaserte behandlingsprosedyrer 
f) bidra til å videreutvikle bruksområdene for telemedisinske tjenester 
g) bidra til å vedlikeholde og utvikle breddekompetanse i kommunen for å imøtekomme 

hjelpebehov hos personer med store, sammensatte og kroniske lidelser og sykdommer 
h) samarbeide om tiltak for å styrke brukernes kompetanse som part i eget 

behandlingsforløp, og som medvirker i plan- og tiltaksarbeid 
i) samarbeide om å styrke de ansattes kompetanse om involvering av brukeren som part i 

eget behandlingsforløp 
j) anvende brukermedvirkning i utvikling av kunnskap og i kunnskapsformidling 

  
4.2     Samarbeid knyttet til utdanningsinstitusjonene 
4.2.1  Partenes felles ansvar og oppgaver  
 

a) partene har ansvar for å tilrettelegge for at studenter i praksis kan følge pasientforløp på 
tvers av tjenestenivåene 

b) partene skal hver for seg inngå samarbeidsavtale med relevante utdanningsinstitusjoner 
for å sikre praksisplasser av god kvalitet 

c) partene skal samarbeide om innspill til utdanningsinstitusjonene om kompetansebehov 
innen helse- og omsorgsfeltet, tilpasset samfunnets behov 



  
5.     Finansiering 
 
Ansvarsprinsippet legges til grunn for finansiering av tiltak som følger av denne avtalen. Dette 
innebærer at partene bærer egne kostnader, med mindre annet er særskilt avtalt, eller finansiert på 
annen måte. 
  
Dekning av kostnader for den tredje part som involveres i samarbeidet, deles likt mellom partene 
dersom annet ikke er fastsatt i lov og forskrift eller avtaler. Dette kan gjelde kompensasjon til 
helsepersonell med avtale med det offentlige, brukere, frivillige/humanitære organisasjoner eller 
private tjenesteytere. 
  
  
6.     Avvik, revisjon, oppsigelse og uenighet 
  
Det vises til overordnet samarbeidsavtale når det gjelder avvik, revisjon, oppsigelse og uenighet. 
  
7.    Varighet 

  
Avtalen trer i kraft fra  xxxx og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med ett års 
oppsigelsesfrist, jf.helse-omsorgstjenestelovens §6-5 andre ledd. Dersom avtalen sies opp, skal ny 
avtale inngås innen den oppsagte avtalen løper ut. 
  
8.    Dato og underskrift 
  
dato,                                                                                      dato,  
  
  
-----------------------------------------                                           ---------------------------------------- 
Nordlandssykehuset HF – Adm.dir                                            XX  kommune – Ordfører 
  
  
  
  
  

 
 
 
 
  

  

 



Tjenesteavtale nr. 7 

Samarbeid om forskning, innovasjon og forbedringsarbeid. 

mellom

og

xx kommune

2017



1. Parter 
 
Denne avtalen er inngått mellom XX  kommune (heretter kalt kommunen) og Nordlandssykehuset 
helseforetak (heretter kalt helseforetaket). 
 
2. Bakgrunn 

 
Denne tjenesteavtalen er inngått i hht til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5, første avsnitt nr. 7.  
 
3. Formål 

 
Denne avtalen skal gjøre at partene samarbeider om forskning og at forskningsresultat blir formidlet 
til partene. 
  
4.     Ansvar og oppgaver 
  
4.1   Partenes felles ansvar og oppgaver 
 

a) legge til rette for  samarbeid innen forskning, innovasjon og kvalitetsforbedring 
b) etablere nettverk og samarbeidsfora mellom aktuelle aktører  
c) ha et særlig fokus på pasientforløp og samhandling  
d) informere hverandre om relevant forskningsarbeid som foregår i egen organisasjon  

  

5. Finansiering 
 

Med mindre annet følger av lov eller forskrift eller avtale mellom partene, dekker partene sine egne 
utgifter som følge av denne avtalen. 
  
6.     Avvik, revisjon, oppsigelse og uenighet 
 
Det vises til overordnet samarbeidsavtale når det gjelder avvik, revisjon, oppsigelse og uenighet. 
  
7. Varighet 
 
Avtalen trer i kraft fra xxxx og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med ett års  
oppsigelsesfrist, jfr. helse-omsorgstjenestelovens §6-5 andre ledd.  
Dersom avtalen sies opp, skal ny avtale inngås innen den oppsagte avtalen løper ut. 
  
8. Dato og underskrift 
 
dato,                 dato,  
 
-----------------------------------------                                           ---------------------------------------- 
Nordlandssykehuset HF – Adm.dir                                            XX  kommune – Ordfører 
 



Tjenesteavtale nr. 8 

Samarbeid om svangerskap, fødsel og barselsomsorgstjenester.

mellom

og

xx kommune

2017



1.      Parter 
 
Denne avtalen er inngått mellom XX  kommune (heretter kalt kommunen) og Nordlandssykehuset 
helseforetak (heretter kalt helseforetaket). 

  
2.     Bakgrunn 

  
Denne tjenesteavtalen er inngått i hht til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5, første avsnitt nr. 8. 

  
3.     Formål 

  
Avtalen skal tydeliggjøre oppgave- og ansvarsfordeling mellom partene for å oppnå at gravide, 
fødende og familien skal oppleve en helhetlig og sammenhengende svangerskaps-, fødsels-, og 
barselsomsorg. 

   
4.     Ansvar- og oppgaver  
  
4.1    Partenes felles ansvar og oppgaver  
 

a) følge seleksjonskriteriene for å identifisere risikogravide 
b) kompetanseutvikling, hospitering, undervisning og veiledning 

• tilrettelegge for at helsepersonell får hospitering i helseforetaket 
• bidra til at helsepersonell fra helseforetaket gis mulighet til å hospitere i kommunen 

c) oppfølging av mor og barn de første dagene etter fødsel. Spesielt ved tidlig hjemreise  
       eller andre utfordringer 
d) gi informasjon om fødetilbudet i regionen til kvinnen og familien, jf. 4.2.d 
e) etablere samhandlingsarena med møter mellom nivåene 
f) tilrettelegge for elektronisk informasjonsutveksling, jfr tjenesteavtale nr 9 
g) samarbeide om svangerskapsomsorg for risikogravide, herunder også rusmisbrukere og 
       psykisk syke 
  

 4.2     Helseforetakets ansvar og oppgaver   
 

a) oppfølging og overvåking av risikogravide og risikofødsler 
b) individuell fødselsomsorg og barselomsorg fram til utskrivningstidspunktet 
c) kompetanseutvikling, undervisning og veiledning ovenfor kommunene. Ved 

internundervisning/”akuttdager” kan kommunale jordmødre, leger og helsesøstre 
inviteres til å delta 

d) utarbeide og oppdatere informasjon om fødetilbudet, jf. 4.1.d og 4.3.b 
e) varsle om fødsel og utreise  
f) ved behov for ekstra oppfølging av barselkvinnen, tar helseforetaket direkte kontakt 

med helsestasjon/kontaktperson i forkant av utskrivningen 
g) epikrise sendes helsestasjon, fastlege og jordmor 
h) tilby minst en gang i året felles tverrfaglig kurs for ansatte i spesialist og 

primærhelsetjenesten 
i) ha rutiner for opphold i nærheten av fødested for selekterte kvinner i påvente av fødsel 
j) ha rutiner for transport av fødende og nyfødte 
k) for kommuner der det er aktuelt, inngås egen delavtale om vurderings- og følgetjeneste 

for gravide 
  

     
 



4.3 Kommunens ansvar og oppgaver  
 

a) tilby svangerskaps- og barselsomsorgstjenester  
b) informere gravide kvinner om fødetilbud, og dokumentere at slik informasjon er gitt, jf. 

4.2.d 
c) tilrettelegge for at helsepersonell får delta på undervisning/”akuttdager” som 

arrangeres av helseforetaket.  
d) tilrettelegge for at involvert personell kan delta i regionale kurs om 

svangerskaps/fødselsomsorg og i lokale kurs arrangert av helseforetaket 
e) tilrettelegge for deltakelse på samhandlingsarenaer 
f) informere den fødende kvinnen om at hun skal ha med helsekort for gravide, 

ultralydskjema, prøvesvar og seleksjonsskjema 
g) organisere/gi tilbud om fødsels- og foreldreforberedende kurs til gravide og 

deres partnere  
  

5.     Økonomi 
  
Med mindre det følger av lov eller partene avtaler noe annet, bærer hver part sine utgifter  
  
6.     Avvik revisjon, oppsigelse og uenighet 
  
Det vises til Overordnet samarbeidsavtale når det gjelder avvik, revisjon, oppsigelse og uenighet. 
  
7.     Varighet  
  
Avtalen trer i kraft fra  xxxx og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med ett års 
oppsigelsesfrist, jf.helse-omsorgstjenestelovens §6-5 andre ledd. Dersom avtalen sies opp, skal ny 
avtale inngås innen den oppsagte avtalen løper ut. 
  
8.     Dato og underskrift 
  
 
dato,                                                                                        dato, 
  
  
-----------------------------------------                                           ---------------------------------------- 
Nordlandssykehuset HF– Adm.dir                                            XX  kommune - Ordfører 
  
  
 



Tjenesteavtale nr. 9 

Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.

mellom

og

xx kommune

2017



 
1.     Parter 
 
Denne avtalen er inngått mellom XX  kommune (heretter kalt kommunen) og Nordlandssykehuset 
helseforetak (heretter kalt helseforetaket). 

  
2.     Bakgrunn 

  
Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale  
pkt. 5, første avsnitt nr. 9. 

  
3.     Formål 
  
Avtalen skal tydeliggjøre ansvar og oppgavedeling mellom partene og sikre at utvikling og forvaltning 
av IKT-løsninger skjer i samarbeid og i tråd med gjeldende lover og forskrifter. 
  
4.     Ansvar og oppgaver  
  
4.1    Partenes felles ansvar og oppgaver 

 
1. å benytte elektronisk samhandling.  
2. å legge til rette for utvikling av framtidige elektroniske samarbeidsløsninger 

  
a) ved oppgradering av programvare, sikre kommunikasjon, koordinering, testing og 

avstemming med samarbeidspartene  
b) ta i bruk tjenestebasert adressering 
c) gjennomføre regelmessige samhandlingsmøter 

 
5.     Samhandling ved hjelp av meldingsutveksling 
  
Elektronisk meldingsutveksling omfatter alle meldingstyper som sendes mellom alle journalsystem i 
helsetjenesten.  

  
5.1     Partenes felles ansvar og oppgaver 
 
Partene forplikter seg til å benytte elektronisk meldingsutveksling på en måte som er sikker og  
forsvarlig ved å: 
 

a) følge «Norm for informasjonssikkerhet» og anbefalinger gitt i nasjonale veiledere 
b) oppfylle gjeldende “Krav til elektronisk meldingsutveksling” 

  
Partene skal:  

a) i fellesskap utarbeide rutiner for varsling av planlagt nedetid, ikke planlagt nedetid og 
feilsendte meldinger  

b) opprette meldingsansvarlig adresse (meldingsansvarlig@) 
c) i fellesskap utarbeide og vedlikeholde flytskjema for meldingsutveksling mellom 

kommune og helseforetaket 
  

Justering/revidering av flytskjema skal godkjennes av Overordnet samarbeidsorgan. 
  
 
 



 
6.      Samhandling ved hjelp av lyd-og bilde kommunikasjon 
6.1    Partenes felles ansvar og oppgaver 

 
a) å utarbeide planer for bruk av lyd-og bildekommunikasjon som klinisk verktøy  
b) å utarbeide planer for bruk av lyd-og bildekommunikasjon som kompetansebyggende og 

administrativt verktøy  
  

6.2     Helseforetakets ansvar og oppgaver 
 
a) å kunne tilby kommunen kliniske tjenester over lyd-og bildekommunikasjon i samarbeid 

med kommunen etter hvert som slike tjenester blir etablert. 
  

7.     Finansiering 
  

Med mindre annet følger av lov eller forskrift eller avtale mellom partene, dekker partene sine egne 
utgifter som følge av denne avtalen. 

  
8.     Avvik, revisjon, oppsigelse og uenighet 
  
Det vises til overordnet samarbeidsavtale når det gjelder avvik, revisjon, oppsigelse og uenighet.  
  
9.     Varighet 
  
Avtalen trer i kraft fra xxxxx og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med ett års 
oppsigelsesfrist, jf. Helse-og omsorgstjenesteloven § 6-5 andre ledd. Dersom avtalen sies opp, skal ny 
avtale inngås innen den oppsagte avtalen løper ut. 

  
10.  Dato og underskrift 
  
 
dato,                                                                                          dato, 
  
  
-----------------------------------------                                           ---------------------------------------- 
Nordlandssykehuset HF – Adm.dir                                    xx kommune, Ordfører 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Vedlegg 
 
Følgende dokumenter er vedlegg til denne avtalen: 
 
vedlegg 1: Helsedirektoratet: Krav til elektronisk meldingsutveksling 
vedlegg 2: Flytskjema for meldingsutveksling mellom kommune og NLSH – utarbeidet av partene                  

             i fellesskap 



Tjenesteavtale nr. 10 

Samarbeid om helsefremmende og forebyggende arbeid.

mellom

og

xx kommune

2017



1. Parter 
  
Denne avtalen er inngått mellom XX  kommune (heretter kalt kommunen) og Nordlandssykehuset 
helseforetak (heretter kalt helseforetaket). 
  
2.   Bakgrunn 
  
Denne tjenesteavtalen er inngått i hht til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5, første avsnitt nr. 10.  
  
3.   Formål 
 
Avtalen skal: 

a) avklare helseforetakets og kommunens oppgaver og ansvar for forebygging, 
folkehelsearbeid og smittevern. 

b) bidra til å styrke samarbeidet om det helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeidet 
mellom kommunen og helseforetaket                             

 
4.    Ansvar og oppgaver 
 
4.1 Partenes felles ansvar og oppgaver 
 
Partene skal styrke kunnskapsgrunnlaget om folkehelse og evaluere effekter av tiltak. Partene skal i 
fellesskap finne en egnet samarbeidsform og Nordlandssykehuset v. seksjon for forskning og 
Samhandlingsavdeling, skal ta initiativ til et første møte for videre samarbeid.  
  
Partene har gjensidig ansvar for veiledning, kompetanseutveksling og kunnskapsformidling i det 
helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeidet, samt smittevernarbeidet. 
 
Partene skal: 

a) i samarbeid forebygge sykdom, og begrense følgetilstander av sosiale,psykososiale og 
medisinske årsaker 

b) samarbeide om lærings‐ og mestringstilbud på individ‐ og gruppenivå der dette er 
hensiktsmessig 

c) formidle kunnskap i det offentlige rom om helsefremmende og forebyggende adferd  
   
Særskilt om smittevern 
 
Partene skal:  

a) styrke samarbeid om smittevern for å bidra til mindre smittespredning, færre infeksjoner, 
mindre antibiotikabruk og et bedre liv for mennesker med langvarig smittebærerskap 

b) sikre effektivt smittevern i alle nivåer gjennom god informasjonsflyt og 
kompetanseoverføring, både ved utskrivelse fra sykehus og ved innleggelse fra 
kommunehelsetjenesten 

c) legge til rette for at helsepersonell får delta i undervisning i smittevern og relevante deler av 
pasientsikkerhetsarbeidet 

d) ha rutiner som sikrer screening for multiresistente bakterier og informasjonsoverføring 
mellom ulike nivåer i pasientforløpet 

 
 
 



4.2   Helseforetakets ansvar og oppgaver  
 

a) yte smittevernbistand til kommuner som ønsker det 
b) ha varslingsrutiner om påviste multiresistente bakterier  

4.3   Kommunens ansvar og oppgaver 
 
a) bidra til en samlet folkehelsestatistikk, og utvikle nødvendige helsefremmende og 

sykdomsforebyggende tiltak for alle befolkningsgrupper i kommunen 
b) sørge for god koordinering av forebyggende innsats for kommunens barn, unge og deres 

familier 
  

5.     Avvik, revisjon, oppsigelse og uenighet 
 
Det vises til overordnet samarbeidsavtale når det gjelder avvik, revisjon, oppsigelse og uenighet. 
  
6.     Varighet 
 
Avtalen trer i kraft fra xxxxx og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med ett års 
oppsigelsesfrist, jf. Helse‐og omsorgstjenesteloven § 6‐5 andre ledd. Dersom avtalen sies opp, skal ny 
avtale inngås innen den oppsagte avtalen løper ut. 
 
7.     Dato og underskrift 
  
 
dato,                                                                                        dato, 
  
  
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                                           ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Nordlandssykehuset HF – Adm.dir                                            XX  kommune ‐ Ordfører 
  
  
 
 
 
 
 



Tjenesteavtale nr. 11 

Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden.

mellom

og

xx kommune

2017



1. Parter 
 
Avtalen er inngått mellom XX kommune (heretter kalt kommunen) og Nordlandssykehuset 
Helseforetak (heretter kalt helseforetaket) 
 
2. Bakgrunn 

 
Denne tjenesteavtalen er inngått i hht overordnet samarbeidsavtale pkt. 5, første avsnitt nr. 11. 

Plikten til å utarbeide omforente beredskapsplaner er slått fast i Helse- og omsorgsloven, i 
Spesialisthelsetjenesteloven, i Lov om helsemessig og sosial beredskap og Lov om kommunal 
beredskapsplikt. 

3. Formål  
 

Formålet med denne avtalen er å videreføre og utvikle samarbeidet innenfor krise- og 
katastrofeberedskap, og utvikling av den akuttmedisinsk kjede.  

4. Virkeområde 
 

Avtalen omfatter helse- og omsorgstjenestens ansvar og oppgaver i den akuttmedisinske kjeden, 
herunder krise- og katastrofeberedskap, og er avgrenset mot redningstjenester som ligger under 
Justis- og politidepartementet v/Hovedredningssentralen (HRS). 

Samvirkeprinsippet medfører dog at ressursene ved behov stilles til rådighet for HRS. 

Den akuttmedisinske kjeden omfatter medisinsk nødmeldetjeneste, kommunalt helsepersonell i vakt, 
bil-, båt- og luftambulanser, nødmeldetjenesten og mottak for akuttinnleggelser i kommuner og 
helseforetak. 

Samarbeid om akutthjelp for enkeltpasienter er også omtalt i tjenesteavtale 3. 

5.      Ansvar og oppgaver 
5.1    Partenes felles ansvar og oppgaver  
 

a) samordne og dele planer for sosial- og helsemessig beredskap for større ulykker, 
kriser og katastrofer  

b) samarbeide om opplæring og vedlikehold av kunnskap og kompetanse i 
krisehåndtering 

c) samarbeide med andre nødetater (som brann/redning, politi, redningstjeneste), 
kommunens kriseledelse, samfunnssektorer og frivillige organisasjoner for å sikre 
helhetlige beredskapsplaner og krisehåndtering 

d) samarbeide om planlegging og gjennomføring av øvelser 
  

5.2     Samarbeid innenfor krise- og katastrofeberedskap 
5.2.1  Partenes felles ansvar og oppgaver 
 

a) samordne og dele egne planer for sosial- og helsemessig beredskap 
b) samarbeide om rutiner for evakuering av pasienter 
c) samarbeide om planlegging og gjennomføring av øvelser 
d) samarbeide om opplæring og vedlikehold av kunnskap og kompetanse i 

krisehåndtering 
e) samarbeide med andre nødetater, samfunnssektorer og frivillige organisasjoner 



 
5.3     Samarbeid om planer og samhandling i den akuttmedisinske kjeden 
5.3.1  Partenes felles ansvar og oppgaver  
 

a) holde hverandre oppdatert om faktiske tilbud i de ulike tjenester i kjeden  
b) etablere rutiner som sikrer god informasjonsutveksling og kommunikasjon i 

akuttmedisinske situasjoner 
c) avklare og beskrive ansvar, roller og rutiner for utrykning og samhandling i akutte 

situasjoner  
d) delta i og følge opp nasjonale og regionale satsninger innenfor prehospital 

akuttmedisin 
e) tilrettelegge for at vaktpersonell i den akuttmedisinske kjeden har nødvendig 

kunnskap om system, ansvar og roller 
f) ta initiativ til, og delta i, trening og øvelser 
g) samarbeide om informasjon til, og opplæring overfor andre instanser og kommunens 

innbyggere for å heve den allmenne beredskap i befolkningen. Som et eksempel på 
dette nevnes opplæring av «helsegrupper» i veiløse bygder mot frivillig deltakelse 
som «first responder» etter varsling fra AMK 

 
5.3.2      Helseforetakets ansvar og oppgaver 
 

a) bidra til opplæring og trening til personell som inngår i lokale akuttmedisinske team. 
 

5.3.3  Kommunens  ansvar og oppgaver  
 

a) delta i tilrettelagt opplæring og øvelser 
 

6.   Avvik, revisjon, oppsigelse og uenighet 
  
Det vises til overordnet samarbeidsavtale når det gjelder avvik, revisjon, oppsigelse og uenighet. 
   
7.    Varighet 
  
Avtalen trer i kraft fra  xxxx og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med ett års 
oppsigelsesfrist, jf.helse-omsorgstjenestelovens §6-5 andre ledd. Dersom avtalen sies opp, skal ny 
avtale inngås innen den oppsagte avtalen løper ut. 
  
8.     Dato og underskrift 
  
 
dato,                                                                                        dato,  
  
-----------------------------------------                                           ---------------------------------------- 
Nordlandssykehuset HF– Adm.dir                                            XX  kommune – Ordfører 
 
 
 
 



Tjenesteavtale nr. 13 

Avtale om samarbeidet ved bruk av ledsager.

mellom

og

xx kommune

2017



  

1. Parter 
 
Denne avtalen er inngått mellom xx kommune (heretter kalt kommunen) og Nordlandssykehuset HF 
(heretter kalt helseforetaket). 
 
2. Bakgrunn  
 
Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5, tredje avsnitt. 
Denne avtalen omfatter samarbeid om ledsager på reise til/fra helsetjeneste og ved 
opphold/innleggelse i sykehus.  
Avtalen omfatter ikke forhold som reguleres av annen lov, forskrift eller avtale. 
Avtalen supplerer bestemmelser i pasientreiseforskriften. 
  
3. Formål 
 
Avtalen skal:  
Klargjøre kommunens og helseforetakets ansvar og forpliktelser knyttet til pasienters behov for 
ledsager ved reise til og fra helsetjenester og/eller ved opphold/innleggelse i sykehus 
sikre god ledsagertjeneste 
  
4. Ansvar og oppgaver  

 
4.1. Ansvar og oppgaver for ledsager ved reise 
4.1.1  Partenes felles ansvar og oppgaver 
 
Partene har et felles ansvar for å ha dialog knyttet til pasientens behov for ledsager ved reise. I de 
situasjoner der pasienten trenger ledsager, og pasienten selv ikke klarer å skaffe slik, må partene 
enkeltvis eller i samarbeid bidra til å sikre en forsvarlig ledsagertjeneste.  
  
4.1.2   Helseforetakets ansvar og oppgaver 
 

a) Helseforetaket har ansvar for å vurdere pasienters behov for ledsager i forbindelse med at 
pasient reiser hjem etter behandling ved sykehuset. 

b) Helseforetaket har et helhetlig ansvar for å sørge for at ledsager er tilgjengelig når det er 
nødvendig for at reisen skal bli forsvarlig 

 
4.1.3    Kommunens ansvar og oppgaver 
 

a) bistå aktivt med å skaffe til veie kvalifisert ledsager når det meldes behov for det 
b) ved bruk av kvalifisert ledsager, lønne egne ansatte og fakturere helseforetaket 

 
4.2        Ansvar og oppgaver ved opphold 
4.2.1    Partenes felles ansvar og oppgaver 
 
Partene skal sikre at ledsageren bistår pasienten og behandlingen på en god måte. Partene skal blant 
annet sikre at:  
 

a) ledsageren skal være til stede for pasienten og ivareta dennes behov for oppfølging i det 
daglige 



b) ledsageren skal så langt mulig, utføre arbeid som ledsageren ellers gjør for pasienten og skal 
ikke benyttes til behandlingsrettet arbeid i sykehuset 

c) ledsager retter seg etter rutiner og regler for den avdelingen de er på og utfører de oppgaver 
som er avtalt i arbeidsplanen 

d) ledsageren har taushetsplikt om alle forhold som angår pasienten og øvrige opplysninger 
som tilkommer denne under oppholdet på sykehuset 

  
4.2.2 Helseforetakets ansvar og oppgaver 
 

a) avgjøre om pasienten har behov for ledsager under innleggelse. I slike tilfeller kan 
helseforetaket be kommunen bistå med å finne ledsager 

b) i forkant av avgjørelse om pasienten skal ha ledsager ved innleggelse, så langt som mulig 
diskutere og planlegge forhold rundt oppholdet, herunder ledsager, med kommunens 
omsorgstjeneste. (Se også tjenesteavtale 3+5, «Avtale om samarbeid for gode 
pasientforløp») 

c) i samarbeid med kommunen og pasienten/pårørende, utarbeide en plan hvor omfang av 
tjenester fremgår. Der det er aktuelt, skal slik plan inneholde bestemmelser om 
turnusordning og utskifting av personell. Helseforetaket dekker kommunens kostnader for 
ledsager etter denne bestemmelsen. Kostnader skal spesifiseres. 

d) ved akutte innleggelser, avklare spørsmålet om ledsager så raskt som mulig 
 
Helseforetaket har ansvar for pasienten ved opphold i sykehuset 
 
4.2.3 Kommunens ansvar og oppgaver 
 

a) bistå aktivt med å finne ledsager for pasient som har behov for det og der helseforetaket  
ikke kan dekke behovet 

b) samarbeide med helseforetaket og sammen utarbeide en plan for innleggelsen, oppholdet 
og for ledsagers oppgaver  
 

5.       Betaling/oppgjør 
 
Etter at ledsageroppdraget er utført, sender kommunen refusjonskrav til helseforetaket for utgifter. 
Følgende utgifter skal dekkes av helseforetaket: 
 

a) lønn ihht avtale for det enkelte oppdrag 
b) reise og diett 

 
Helseforetaket har ansvar for å ordne overnatting for ledsager der det er behov for dette. 
Arbeidsgiveransvar og forsikringsordninger endres ikke ved ledsageroppdrag. 
  
6.       Avvik, revisjon, oppsigelse og uenighet 
  
Det vises til overordnet samarbeidsavtale når det gjelder avvik, revisjon, oppsigelse og uenighet.  
 
7.       Varighet 
 
Tjenesteavtalen trer i kraft fra xxxx og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med ett års 
oppsigelsesfrist, jf.helse-og omsorgstjenestelovens §6-5 andre ledd.  
Dersom avtalen sies opp, skal ny avtale inngås innen den oppsagte avtalen løper ut. 
 
 



 
 
8.       Dato og underskrift 
  
  
dato,                                                                                        dato, 
  
  
-----------------------------------------                                           ---------------------------------------- 
Nordlandssykehuset HF– Adm.dir                                            XX  kommune - Ordfører 
  
  
 
 
 



 

 
Samhandlingsavdelingen 
 

 
   
Vågan kommune 
v. Janne Thomassen 
 
pr. elektronisk post 
 
   
 

 
 

Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2017/1132/SPP 
 

Dato: 
02.10.2017 

  
Manglende elektroniske epikriser 
 
Jeg viser til mottatt oversikt over utskrivelse av pasienter i behov av kommunale tjenester hvor 
epikrise eller tilsvarende dokument (EVU) ikke fulgte med elektronisk. 
 
Listen er gjennomgått av våre ledere som har ansvar for denne delen av virksomheten. Aller først 
vil de takke for arbeidet dere har gjort. Det har medført en grundig gjennomgang. 
 
Manglene skyldes problemer knyttet til elektronisk sending til dere. Dette beklages, men vi kan 
opplyse at DIPS nu arbeider «på spreng» for å få dette rettet på. 
 
Vi forstår godt de vansker som oppstår, og vi for vår del følger opp mot Helse Nord IKT og 
DIPS. 
 
Vi tør håpe på at dette er i orden i løpet av kort tid. 
 
Takk for arbeidet dere har gjort; så langt. 
 
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  

 



 

Saksnr.:       Referent/tlf.:     Sted/dato:  
2016/553-04   Raymond Dokmo, 94486738  Bodø, 06.09.2017 
 

Møtereferat Regionalt samarbeidsutvalg mellom Helse Nord RHF og 

KS 
 

Møtetype: Møte samarbeidsutvalget mellom Helse Nord RHF og KS 
Møtedato: 04.09.17 
Møtested: Tromsø 
Neste møte: 22.01.18, Tromsø 

 
Til stede 

Navn Initialer 
Marianne Telle, styreleder Helse Nord RHF 
Geir Tollåli, fagdirektør Helse Nord RHF 
Finn Henry Hansen, direktør Helse Nord RHF 
Magne Nicolaisen, leder samhandlingsavdeling UNN HF 
Raymond Dokmo medisinskfaglig rådgiver Helse Nord RHF 
Knut Werner Hansen, fylkesstyremedlem KS Troms 
Kristina Hansen, fylkesstyreleder KS Finnmark 
Tom Mikalsen, regiondirektør KS Nord-Norge 
Guri Moen Lajord, seniorrådgiver KS Nord-Norge 
Ann-Mari Jenssen, konserntillitsvalgt YS, Helse Nord 
Svein Steinert, fylkeslege Troms, kontaktfylkeslege Troms 

MT 
GT 
FHH 
MN 
RD 
KWH 
KH 
TM 
GML 
AMJ 
SS 

 
Forfall 

Marianne Bremnes, fylkesstyreleder KS Troms 
Bård Anders Langø, fylkesstyreleder KS Nordland 

 
 

Sak  Ansvar Frist 
 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 
Godkjent uten innsigelser 

HN RHF  

 Godkjenning av møtereferat 22.05.17 
 
Godkjent uten innsigelser 

HN RHF  

 Redegjørelse for mandat – behandling i styret for 
Helse Nord RHF og fylkesstyrene KS – behov for 
prosess og avklaring med hensyn til representasjon fra 
brukere og arbeidstakere 
 

HN RHF  

 
 
Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

 
Tlf.: 75 51 29 00 

 
www.helse-nord.no 
postmottak@helse-nord.no 
Org.nr.: 883 658 752 

 
 

http://www.helse-nord.no/
mailto:postmottak@helse-nord.no


Det var enighet om følgende: 
 

1. Fylkesstyret i Finnmark skal opp 08.09.17. Dersom 
det ikke kommer innsigelser, blir mandatet stående 
slik det er. 

2. Det skal være med tillitsvalgt og 
brukerrepresentanter i utvalget. Hvem dette blir 
skal være klart før neste møte. 

17/5 Oppfølging av NSDM-rapport om erfaringer fra 
samhandlingsreformen i nord – anbefaling av 
forbedringstiltak adressert til helseforetakene og 
OSOene 
 
Vedtak: 

1. Regionalt samarbeidsutvalg oppfordrer 
helseforetakene til å forbedre sin praksis knyttet til 
formidling av epikrise og/ eller annen sentral 
informasjon ved utskrivning av pasient til 
kommunehelsetjenesten. 

2. Regionalt samarbeidsutvalg oppfordrer 
helseforetakene til å fokusere spesielt på 
epikriseskriving og rutiner vedrørende 
utskrivningsklare pasienter i opplæring av turnusleger/ 
LIS 1, nytilsatte leger og vikarleger. 

3. Regionalt samarbeidsutvalg oppfordrer OSO til å 
vurdere om det kan etableres et annet system for 
avvikshåndtering for å oppnå økt læring og forbedret 
praksis. Et nytt avvikssystem må forenkles og det bør 
være mulig å sende avvik elektronisk.  

Enstemmig vedtatt 

KS  

17/6 Behovet for å styrke rekrutteringen til 
allmennlegetjenesten – forslag om å etablere 
utdanningsstillinger (ALIS) i allmennlegetjenesten mv. 
 
Vedtak: 

1. Regionalt samarbeidsutvalg tar informasjonen om 
ALIS Vest til orientering 

2. Regionalt samarbeidsutvalg støtter initiativet om å 
etablere et ALIS Nord-prosjekt for å styrke 
rekrutteringen og imøtekomme 
kompetansekravene til leger i 
kommunehelsetjenesten. 

3. Regionalt samarbeidsutvalg oppfordrer 
helseforetakene til å tilrettelegge for at 
allmennleger i spesialisering kan gjennomføre ett 
års obligatorisk praksis i sykehus. 

KS og 
HN RHF 

 

 



4. Regionalt samarbeidsutvalg oppfordrer 
kommunene til å vurdere å benytte 
fastlønnsordning dersom dette kan øke 
rekrutteringen av fastleger og sikre legedekning i 
distriktene. 

5. Regionalt samarbeidsutvalg tar initiativ til å få 
gjennomført en kartlegging av den aldersbetingede 
avgang og andre årsaker av allmennleger i nord for 
perioden frem til 2025-2030. 

6. Regionalt samarbeidsutvalg tar initiativ til å få 
gjennomført en kartlegging av erstatningsbehovet 
for allmennleger i Nord-Norge, både som følge av 
aldersbetinget avgang og annen forventet avgang 
fra disse hjemlene. Kartleggingen bør både fange 
inn de begrunnelser legene angir for å forlate 
allmennlegefunksjonen, og hvilke tiltak som skal til 
for å sikre rekruttering og stabilitet blant 
allmennlegene. 

Enstemmig vedtatt 
 Presentasjon av Eldrehelseatlaset v/Lise Balteskar, 

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering 
(SKDE) og Samhandlingsbarometeret v/Magne 
Nicolaisen, UNN HF – spørsmål og diskusjon med 
hensyn til relevans for arbeidet med å møte 
utfordringene i samhandlingsfeltet. 
 
Regionalt samarbeidsutvalg tar presentasjonen til 
orientering. 
 

HN RHF  

17/07 Demografiske utviklingstrekk i perioden fram mot 
2040 i Norge, Helse Nord, helseforetak, 
lokalsykehusområder og kommuner: konsekvenser for 
helse- og omsorgstjenestene. Anbefalinger for videre 
oppfølging i Overordnede samarbeidsorgan 
(OSOene) 
 
Vedtak: 

1. Regionalt samarbeidsutvalg tar dokumentasjonen 
av SSBs beregninger av demografiske 
utviklingstrekk for perioden fram til 2040 til 
orientering. 

2. Det konstateres at en utvikling som beregnet i SSBs 
middelalternativ, vil kunne få betydelige 
konsekvenser for landsdelens helsetjeneste 
generelt, og potensielt dramatiske konsekvenser for 
flere av de minste kommunene. 

3. Regionalt samarbeidsutvalg ser det som nødvendig 
at de estimerte demografiske utviklingstrekk 

HN RHF  

 



konsekvensutredes mht økte behov for helse- og 
omsorgstjenester. 

4. Regionalt samarbeidsutvalg anbefaler at det i regi i 
hvert OSO etableres arbeidsgrupper som kartlegger 
status og redegjør for planer og tiltak (inkludert nye 
arbeidsmåter, e-helse og velfersteknologi) som kan 
bidra til å imøtekomme det økte behovet for helse- 
og omsorgstjenester. 

5. Regionalt samarbeidsutvalg anbefaler at 
interkommunale samarbeidsløsninger og 
samhandlingstiltak mellom kommuner og 
helseforetak inngår i de tiltak som vurderes. 

6. Regionalt samarbeidsutvalg vurderer det som viktig 
at det arbeidet som anbefales utført i regi av 
OSOene inngår som premisser i Helse Nord RHFs 
utviklingsplan for perioden frem til 2035. 

7. Regionalt samarbeidsutvalg oppfordrer KS Nord-
Norge til å følge opp demografiske utfordringer i 
fylkesstyrer og konferanser. 

Enstemmig vedtatt 
17/08 Håndteringen av samhandlingsfeltet i Helse Nord 

RHFs utviklingsplan for perioden fram til 2035 – 
redegjørelse og forslag om medvirkning fra 
kommunesektoren, fastlegene og OSOene 
 
Vedtak: 

1. Regionalt samarbeidsutvalg anbefaler at arbeidet 
med utviklingsplanen for Helse Nord RHF forankres 
gjennom aktiv medvirkning fra de overordnede 
samarbeidsorgan, og på en måte som sørger for at 
også premisser fra førstelinjen innarbeides i planen. 

2. Regionalt samarbeidsutvalg anbefaler at det lages 
en felles (enkel) mal for OSOenes videre håndtering 
av dette planarbeidet. Dette arbeidet bør gis høy 
prioritert, slik at felles mal kan foreligge så snart 
som mulig. 

3. Regionalt samarbeidsutvalg ser det som ønskelig at 
samhandlingsrelevante tema knyttet til 
utviklingsplanen inngår som sak på hvert OSO-møte 
frem til mai-juni 2018. 

4. Regionalt samarbeidsutvalg anbefaler at det 
etableres egnede forankrings- og 
medvirkningsprosesser også vis a vis fastlegene i de 
enkelte foretaksområder. 

5. Regionalt samarbeidsutvalg forutsetter at det til 
neste møte i utvalget (januar 2018) gis en 

HN RHF  

 



orientering om status for håndteringen av dette 
planarbeidet. 

Enstemmig vedtatt 
 Orienteringssaker 

Status pakkeforløp – psykisk helse og rus 
 
 
Regionalt samarbeidsutvalg tar saken til orientering 

HN RHF  

 Møteplan: 
22.01.2018 
Vår 2018 – Dato fastsettes senere 
Høst 2018 – Dato fastsettes senere 

HN RHF  
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For bruk av malen se veiledning siste side. 
Tabellen under fylles alltid ut ved behandling.  
 

Prosjektnummer Agresso: Saksnummer ePhorte: Versjon: 
   

Behandlet dato:  Behandlet av:   Utarbeidet av: 
<dato> <navn> <navn> 
Beslutning:  
   
<Kort oppsummert siste beslutning:  
Avsluttes/Overføres linjen/Starte planlegging/Trenger ytterligere vurderinger før beslutning> 
 
Bemanning av neste fase  
Prosjekteier ev. linjeleder: 

Neste fase: 
<navn på neste fase> 
  
Neste fase ferdig: 

Prosjektleder:  
Andre:  

<dato> 

Signatur (adm. dir/linjeleder/prosjekteier) 
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1. Beskrivelse av ideen/problemstillingen 
Mange har eller vil få behov for rehabilitering i løpet av livet. Rehabilitering av god 
kvalitet kan være avgjørende for å sikre den enkeltes deltakelse i samfunnet. Utviklingen 
framover viser at det blir flere eldre og flere som lever med kronisk sykdom.  Flere 
skadde reddes etter ulykker og store traumer, og mange må leve med 
funksjonshemming resten av livet. 
 
Både kommunene og spesialisthelsetjenesten har ansvar for å sørge for at pasienter og 
brukere får nødvendig rehabilitering. En forutsetning for et godt rehabiliteringsforløp er 
koordinering og samarbeid mellom tjenester og nivåer.  
 
Samhandlingsreformen (2011) trekker opp linjene for framtidens helse- og 
omsorgstjeneste. Forebygging, tidlig intervensjon, rehabilitering og mestringsstrategier 
skal bremse behovet for kostnadskrevende behandling og pleie i sykehus og sykehjem. 
 Å gjenvinne og opprettholde funksjon etter skade eller sykdom betyr livskvalitet for den 
enkelte pasient og pårørende, og gir også en god samfunnsøkonomi. 
 
Helse Nord ønsker derfor å starte et prosjekt som har som mål å lage en felles avklaring 
og strategi innen rehabiliteringsfeltet på tvers av spesialisthelsetjeneste og kommunene 
i Nord Norge.  Prosjektet vil være forankret i foretakenes OSO-samarbeid og i Helse 
Nord RHF. 
 
Prosjektet kan bidra til et tettere samarbeid mellom aktørene, utvikle kjennskap til 
hverandre samt etablere en felles forståelse og felles kunnskapsgrunnlag på tvers av 
nivåer, enheter og profesjoner. 
 

2. Prosjektets mål 
 
Hovedmålet for prosjektet er: 
Kommunene og spesialisthelsetjenesten i Helse Nord har en felles strategi for 
rehabiliteringsfeltet, slik at den enkelte bruker får dekket sitt behov for somatisk 
rehabilitering. 
 
Prosjektet har som oppgave å avdekke behov og gi anbefalinger til tiltak for videre 
beslutning. Brukernes behov skal være styrende i arbeidet, og anbefalingene faglige og 
kunnskapsbaserte.  Disse skal gi et faglig grunnlag for å treffe administrative og politiske 
beslutninger vedrørende rehabilitering i kommuner og helseforetak.  
 
Delmål: 
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Prosjektet skal bidra til: 
• at kommunene og spesialisthelsetjenesten i Helse Nord avklarer ansvars- og 

oppgavedeling innen rehabiliteringsområdet.  

• avklaring av hvilke oppgaver/ tjenester de private rehabiliteringsinstitusjonene 
skal yte i tillegg til tilbudet i kommunene og spesialisthelsetjenesten.  

• utforming av anbefalinger til rehabiliteringsfaglig kompetanse i kommunene og 
spesialisthelsetjenesten i Helse Nord.   

• avklaring av behovet for institusjonsbasert rehabilitering (døgn- og dagplasser) 
og ambulerende virksomhet i kommuner og spesialisthelsetjenesten. 

• å identifisere brukergrupper med udekkede rehabiliteringsbehov, og utarbeide 
forslag til tiltak.  

• foreslå tiltak for å fremme optimal samhandling mellom kommuner, 
spesialisthelsetjeneste, private aktører og brukerorganisasjoner med fokus på 
helhetlige rehabiliteringsforløp. 

• lage plan for implementering og oppfølging av tiltak i tråd med OSO vedtak. 
 

3. Styringsmessige eller faglige føringer 
Oppdragsdokumentet fra Helse Nord RHF til helseforetakene, Opptrappingsplanen for 
habilitering og rehabilitering (2017-2019) samt Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-
2019) peker på behovet for økt samhandling, veiledning fra spesialisthelsetjenesten, 
større faglig bredde og kompetanse i kommunehelsetjenesten. Ansvaret for 
rehabilitering er delt mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. Rehabilitering må 
derfor være et satsnings- og utviklingsområde på begge nivå.  
 
En forutsetning for å sikre innbyggerne i Helse Nord god rehabilitering, er en klarere 
ansvarsfordeling og samhandling mellom helseforetakene og kommunene. 
Helsedirektoratets Rapport IK-1947 «Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom 
kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet» gir en veiledning 
om hvordan ansvaret bør fordeles. Primærhelsemeldingen Meld. ST. 26 (2014-2015) 
beskriver også at ansvarsdelingen i større grad bør overføres fra 
spesialisthelsetjenesten til kommunene. 
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Det er imidlertid store variasjon mellom kommunene hva angår ressurser i form av 
kapasitet og kompetanse innen rehabiliteringsområdet. For brukerne kan det bety at 
tilgjengelighet, kvalitet og omfang på tjenestene varierer avhengig av bosted.  Behovet 
for avklaring og etablering av styrkede samarbeidsrutiner i tråd med dagens føringer er 
derfor fortsatt tilstede.  
  

4. Tidsplan og ressursbehov 
Prosjektet er todelt og starter opp høsten 2017 med en kartleggingsfase som 
gjennomføres fram til sommer 2018. 
 
Etter videre behandling og vedtak av tiltaksplan gjennomføres en implementeringsfase 
med varighet til høst 2019. 
 
UNN HF bidrar med prosjektleder i tråd med oppdrag i stillingen som regional 
rehabiliteringsrådgiver. 
 
Helse Nord RHF bidrar med kr 50 000,- i driftsmidler til prosjektet.   
Det forventes at kommunene bidrar med nødvendige møtelokaler, og at kommuner i 
tilknytning til hverandre samordner seg for felles møter som kan bidra til å hente ut 
synergier på tvers av kommunegrenser. 
 

5. Organisering og ansvar 
Prosjektet er forankret i Helse Nord RHF, helseforetakene og OSO samarbeidet. I 
prosjektperioden gjennomføres en årlig rapportering/oppsummering i OSO møter. Ved 
prosjektslutt vil videre oppfølging og evaluering besluttes. 
 

5.1 Prosjektledelse/ sekretariat: 
Regional rehabiliteringsrådgiver  
 

5.2 Prosjektgruppe: 
Representanter for kommunene/regionrådene og helseforetakene i de enkelte OSO-ene 
og brukerne (pasientorganisasjonene). 
Oppnevningen av representant fra kommuner/helseforetak gjennomføres i tråd med 
OSO vedtak.  

5.3 Arbeidsgrupper 
Det er lagt opp til arbeidsgruppemøter i de enkelte OSO-områdene. Her vil det være 
naturlig at representanter fra sykehusene, kommunene, de private og brukere deltar. 
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Her det det viktig at arbeidsgruppene består av folk som jobber direkte med 
rehabilitering. 

5.4 Styringsgruppe: 
Fagdirektør Helse Nord RHF, fagsjefer i helseforetakene og kommunerepresentanter 
oppnevnt av OSO. 

5.5 Referansegruppe 
Regional koordinerende enhet, koordinerende enheter i helseforetakene, de private 
institusjonene og KS. 
 
 
Hensikten med prosjektet er å videreføre Samhandlingsreformens intensjoner over i 
praktisk organisering av rehabiliteringstjenestene i Nord Norge, slik at behovene til 
enkeltbrukere og brukergrupper blir dekket. Behovet for tjenester er det viktigste 
hensynet, men tiltakene må tilpasses regionens og de enkelte kommunenes 
forutsetninger, utviklingsplaner og eksisterende ressurser.  Det legges derfor opp til 
workshop samlinger med bred representasjon av brukere, politikere og fagmiljø som 
samlet vil kunne gi felles vurdering og kunnskap om dagens situasjon, lokale forhold og 
framtidig ressursbehov. I henhold til prosjektets forankring i OSO strukturen planlegges 
workshopene arrangert i tråd med denne. 
 
Prosjektets del 1 avsluttes med en oppsummerende prosjektrapport. Som del 2 av 
prosjektet gjennomføres regionsvis videre lokal oppfølging og implementering av tiltak i 
tråd med vedtatt plan. 
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Veiledning – Prosjektmandat 
 
Hva er et prosjektmandat? 
Et prosjektmandat er et dokument som etableres av Helse Nord RHF som eier og 
iverksetter et prosjekt. Det utarbeides som regel på bakgrunn av en idé eller et behov for 
endring. 
 
Prosjektmandatet skal være enkelt og konkret for å kommunisere tydelig hva som 
ønskes oppnådd med prosjektet. 
 
Formål med prosjektmandatet 
Den overordnede hensikten med prosjektmandatet er å gi en tydelig beskrivelse og 
definisjon av ideen som skal utredes, hvilke mål som skal oppfylles og de 
rammebetingelser som gjelder for neste prosjektfase (som regel planleggingsfasen). 
 
Prosjektmandatet beskriver oppgaven, angir ansvarlig, tidsplan og ressurser for neste 
fase. 
 
Hvem utarbeider prosjektmandatet? 
Ansvaret for utarbeidelse av prosjektmandatet ligger hos den som er ansvarlig for ideen 
i linjen 
 
Hvem mottar prosjektmandatet? 
Prosjektmandatet mottas som regel av nærmeste linjeleder. Linjeleder har ansvar for 
behandling i ledergruppen. Dokumentet signeres som en endelig bekreftelse på at 
innholdet er godkjent og er forankret i ledelsen. 
 
Når utarbeides prosjektmandatet? 
Prosjektmandatet utarbeides i forkant av beslutningspunkt 1 og av neste fase (som regel 
planleggingsfasen). Prosjektmandatet vedtas i beslutningspunkt 1 ved beslutning om å 
videreføre ideen som et prosjekt.  
 
Dokumentet oppdateres som regel ikke etter beslutningspunkt 1 da det i senere faser 
suppleres av styringsdokument med vedlegg. Dersom senere faser påviser at arbeidet i 
prosjektet avviker eller går utenfor prosjektmandatet må det vurderes om mandatet 
skal endres.  Prosjektmandatet skal i slike tilfeller behandles av ledergruppen på nytt. 
 
Prosjektets omfang og kompleksitet vil ha betydning for hva neste fase er (konsept, 
planlegging, gjennomføring).  Helse Nords RHFs maler og metodikk er en tilpasset 
versjon av DIFIs metodikk for prosjektstyring. Metodikken er tilpasset slik at den 
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ivaretar styringsbehovet, men passer til prosjekter og utredningsarbeid av mer 
varierende størrelse.  
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Orienteringssak til OSO - Status for Regional utviklingsplan for avtalespesialister 

Helse Nord, 2018 - 2025  

Det bes om at brevet videreformidles til sekretariat for OSO. 

 

Innledning/bakgrunn 

Formålet med saken er å orientere overordnede samarbeidsorganer (OSO) om arbeidet med 

Regional utviklingsplan for avtalespesialister i Helse Nord.  

 

Høsten 2015 ble rammeavtalene mellom de fire regionale helseforetakene og Den norske 

legeforening (Dnlf) og Norsk psykologforening (NPF) reforhandlet for bl.a. å gjøre avtaleverket 

bedre rustet til å møte fremtidens behov. I de reforhandlede avtalene er det et sterkt fokus på 

samarbeid mellom helseforetak og avtalespesialister, jf. § 1.3: 
 

Det forutsettes samarbeidsavtaler mellom avtalespesialistene og relevant HF samt andre 

institusjoner som bidrar til å oppfylle RHF «sørge-for» ansvar. Samarbeidsavtalene kan 

gjelde hensiktsmessig arbeidsdeling (pasientflyt/strømmer), håndtering av ventelister, 

fristbrudd, faglig samarbeid mellom HF avdelinger og avtalespesialister, utveksling av 

informasjon om kapasitet, utveksling av informasjon om felles prosedyrer og 

retningslinjer, deltakelse i kompetanseutvikling, rutiner for kontakt mellom legen og HF 

mv. 
 

Nytt er også kravet om at det skal utarbeides en regional plan for prioriteringer og aktivitet for 

legene/psykologene jf. § 2.2/ § 3.1:  
 

Denne planen og andre planer som har betydning for drift av avtalepraksis skal legges 

fram for samarbeidsutvalget til uttalelse. Legeforeningen og psykologforeningen skal 

informeres og involveres i arbeidet med utvikling av planverket. 
 

Sentrale områder i planen 

Helse Nord RHF vektlegger at tjenestetilbudet i helseforetakene og avtalespesialistene er 

dimensjonert i forhold til hverandre. Økning eller reduksjon i tilbudet hos avtalespesialister kan 

føre til konsekvenser for sykehusene og tilbudet til pasientene, særlig innenfor de minste 

fagfeltene. Endringer av tjenestetilbudet i sykehusene kan også få konsekvenser for 

avtalespesialistene. 



Side 2 av 2 

 
 

Kravet om å øke antall avtalespesialister står fast.  

 

I arbeidet med planen vil det særskilt vurderes:  

 Fagområder/spesialiteter som er egnet for avtalepraksis, vurdering av eksisterende og 

eventuelt nye  

 Organisering av avtalepraksis; herunder samlokalisering og eventuell 

sentralisering/desentralisering av avtalespesialister 

 Helhetlig kapasitetsutnyttelse, funksjonsfordeling og samhandling mellom 

avtalespesialister og helseforetak. 
 

Orientering om arbeidet  

Planen skrives i nært samarbeid med helseforetakene og avtalespesialistene. Tentativ dato for 

styrebehandling er 22. november. 

 

Kommuneoverleger, fortrinnsvis via kommuneoverlegeforum, er invitert til å komme med 

innspill til planen innen 9. oktober. 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Stian Wik Rasmussen 

signert 

Rådgiver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oversikt fra Bodø kommune vedr. mangel på epikrise/EVU for pasienter som utskrives til videre 
oppfølging.  
September 2017. 
 
 
ut dato Epikrise Avd Utskrevet til   (alle har tjenester/Fikk v/utskrivelse 

18.09.2017 nei R4 Har tjenester -   hjem 
18.sep Nei kir kreft/gyn Til Sølvsuper 
18.sep Nei R4 Til sølvsuper 
16.sep Nei Akuttenhet Salten Har tjenester - hjem 
16.sep NEI HBEV Har tjenester-hjem 
15.sep Nei HBEV Har tjenester-hjem 
15.sep NEI Rus/korttid Har tjenester-hjem 
15.sep Ja   18/9 Kir kreft/gyn Har tjenester-hjem 
15.sep Nei kir uro/thorax Har tjenester- hjem 
19.sep Nei DPS enhet B Har tjenester- heim 
19.sep Nei Ortoped Langtidsplass 
19.sep Nei  Rus/korttid Har tjenester-Heim 
19.sep Nei Obs.post Har tjenester-Heim 
20.sep JA    R3 Har tjenester-Heim 
20.sep Nei Rus/korttid Har tjenester- heim 
20.sep Nei R4 Har tjenester - til Sølvsuper 
20.sep Nei B3 Har tjenester-Heim 
20.sep JA R3 Fikk tjenester- Heim 
20.sep Nei ortoped Langrtidsplass 
20.sep Nei R4 Fikk tjenester- Heim 
20.sep Nei R4 Feilsendt ??- heim 
20.sep JA R3 Fikk tjenester- kreftspl. Heim 
20.sep JA 22/9 ortoped Har tjenester- Heim 
21.sep Nei kir uro/thorax Har tjenester- Heim 
21.sep Nei R3 Fikk tjenester- Heim 
22.sep Nei Ortopeden Rehabiliteringsavd 
21.sep Nei   Har tjenester-Heim 
21.sep Nei Obs.post uendret behov - hjem 
22.sep Ja 25.9 B3 Sølvsuper  
22.sep Ja  R4 Hjem med tjenester 
22.sep Nei R4 Hjem med tjenester 
22.sep Nei Rus/korttid hjem med tjenester 
22.sep ja R3 til sølvsuper 
22.sep Nei Rusbehandling LAR 
23.sep Nei kir/kreft/gyn Hjem med tjenester 
25.sep nei Nevrolog Sølvsuper  
25.sep ja R4 Heim med tjenester 
25.sep Nei Kir/kar/thorax Til sølvsuper 



25.sep Ja B3 Har ikke tjenester 
26.sep Ja R3 Har tjensster - hjem  
26.sep Ja Ortoped Sølvsuper  
26.sep Ja Overvåking Sølvsuper  
26.sep Nei R4 Har tjenester - hjem 
26.sep Nei R3 Langtidsplass 
26.sep Nei Ortoped Sølvsuper  
27.sep nei Akuttenhet salten Hjem - har tjenester 
27.sep nei Akuttenhet salten Hjem - har tjenester 
27.sep Ja B3 Hjem - har tjenester 
26.sep Ja HBEV Sølvsuper  
27.sep Ja Ortoped Sølvsuper  
27.sep Ja HBEV rehabiliteringsavd 
27.sep Nei Kir/Uro/thorax Heim med tjenester 
27.sep Nei Alderspsyk Har oppfølgningstj 

  
  
53 utskrivelser: Mangler epikrise eller EVU på 40 pasienter samme dag = mangler 75%. 
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