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REFERAT 

OVERORDNET 

SAMARBEIDSORGAN (OSO) 

SKYPEMØTE 

 

 

 

 

Dato:10.12.2020 

Sted: SKYPE – innkalling via outlook 

Tidspunkt: 12:00 – 15:00 
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Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen/Trude K. Kristensen Vår 
ref.:2019/2916 
/SPP 

Kommunene Innkalt 

Jarle Ragnar Meløy, Administrasjonssjef Øksnes kommune Møtt (delvis) 

Nils Olav Hagen, kommunalsjef Helse Vestvågøy kommune Forfall 

  

Jan Håkon Juul, Kommuneoverlege Vågan kommune. Møtt 

  

Marion Celius, helse- og omsorgssjef Hadsel kommune Møtt (delvis) 

Geir Mikkelsen, Kommunedirektør Fauske kommune Forfall 
Arne M. Myrland, Kommunaldirektør helse- og omsorgsavdelingen, Bodø 
kommune 

Forfall 

Kristin Eide Holdal, Ass. Kommunedirektør Meløy kommune Møtt 

  

  

Helseforetaket  

Paul Martin Strand, Administrerende direktør   Møtt 

Hedda Soløy Nilsen, klinikksjef Psykisk helse- og rus klinikken Møtt 

Olaug Kråkmo, klinikksjef Medisinsk klinikk Møtt 

Harald Stordahl, klinikksjef Prehospital klinikk Forfall 

Tony Bakkejord, klinikksjef Kirurgisk klinikk Forfall 

Tonje Hansen, Fagsjef Møtt 

Edle Elstad, Ass. avdelingsleder Kirurgisk klinikk Lofoten Møtt 

Gro-Marith Karlsen, ass. klinikksjef, Medisinsk klinikk  Møtt 

Eystein Præsteng Larsen, Seniorrådgiver  Møtt 

  

Brukerrepresentant  

Paul Daljord Møtt 

  

Arbeidstakerrepresentant  

Johnny Jensen, Norsk sykepleierforbund Møtt 

Joachim Andreas Bjørndal, LO Møtt 

  

Fylkesmannen  

Morten Juul Sundnes, Fylkesmannen i Nordland Møtt 

  

Universitetene  

Hilde Holm Solvoll, Nord universitet  Møtt 

Silje C Wangberg, Norges arktiske universitet Møtt 

  

KS  

Lisa Friborg Møtt 

  

Andre  

Trine Holmvåg, prosjektleder ved fakultet for sykepleier- og helsevitenskap, 
Nord universitet. 

Sak 41/20 
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Ranfrid Myran, Enhetsleder helse og sosial, Røst kommune Møtt 

  

Randi Angelsen, Kommunikasjonssjef Nordlandssykehuset Møtt 

Mari Søttar Svendsen, praksissykepleier Nordlandssykehuset Møtt 

Desiree Iselin Høgmo Møtt (delvis) 

 
 
Saksliste: 
 
31/20 Godkjenning av innkalling og saksliste. 
32/20 Godkjenning av referat fra møtet 07.09.2020. 
33/20  LIS 3 - avtale kommunene - Nordlandssykehuset - praktisk gjennomføring av tjenesten i 
sykehus 
34/20 Normgivende rutiner for samarbeid mellom fastleger og sykehusleger i NLSH-området 
35/20 Finansiering av fastlegene og brukernes deltakelse i helsefellesskapet  
36/20 OSO – møteplan 2021  
37/20 Dialogmøtet 2020 evaluering av innhold og gjennomføring 
38/20 Evaluering og videre organisering av ambulant akutteam i Lofoten og Vesterålen 
39/20 Status Pandemi COVID -19 pr møtedato 
40/20 Referater 
41/20 Sykepleier i Nord 
 
 
 
OSO - Sak 31/20 
Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Innstilling til vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
Avstemming: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
 
OSO - Sak 32/20 
Godkjenning av referat fra møtet 09.06.2020. 
 
Innstilling til vedtak: 
Referatet fra møtet 7.9.2020 godkjennes. 
 
Avstemming: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Referatet fra møtet 7.9.2020 godkjennes. 
 
 
OSO – Sak 33/20  
LIS 3 - avtale kommunene - Nordlandssykehuset - praktisk gjennomføring av tjenesten i 
sykehus. 
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Innstilling til vedtak: 
1. Forslag til avtale om praktisk gjennomføring av LIS 3 tjenesten i sykehus anbefales ovenfor 

kommunene/helseforetaket. 
2. Avtalen sendes kommunene for godkjenning. 

 
Avstemming: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 

1. Forslag til avtale om praktisk gjennomføring av LIS 3 tjenesten i sykehus anbefales ovenfor 
kommunene/helseforetaket. 

2. Avtalen sendes kommunene for godkjenning. 
 
 
OSO – Sak 34/20 
Normgivende rutiner for samarbeid mellom fastleger og sykehusleger i NLSH-området 
 
Innstilling til vedtak: 
OSO vedtar forslaget til Normgivende rutiner for samarbeidet mellom fastleger og sykehusleger i 
NLSH-området. 
 
Avstemming: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
OSO vedtar forslaget til Normgivende rutiner for samarbeidet mellom fastleger og sykehusleger i 
NLSH-området. 
 
 
OSO – Sak 35/20  
Finansiering av fastlegene og brukernes deltakelse i helsefellesskapet  
 
Innstilling til vedtak: 

1. I forbindelse med drift av OSO og andre underutvalg (KSU), har partene dekket egne 
kostnader, jfr. OSOs vedtekter § 5. 

2. Det foreslås at dette prinsippet videreføres slik at kommunene etter nærmere avtalte 
retningslinjer fordeler kostnadene til fastlegene og brukernes deltakelse i helsefellesskapet. 

3. Tilsvarende dekker helseforetaket egne kostnader. 
4. Kommunene bes behandle hvordan brukerrepresentasjonen skal ivaretas. 
5. Fastlegerådet vil gi en anbefaling til OSO på hvordan fastlegerepresentasjon skal håndteres 
 

Innspill i saken:  
Det fremkommer i møtet at saksfremlegget gir ikke godt nok grunnlag for den enkelte kommune for 
kostnadsberegning av fremtidige utgifter med tanke på dannelse av Helsefelleskapsmodellen.  
 
Avstemming: 
Saken trekkes  
 
Vedtak: 
Sakens legges frem til ny behandling 2021.  
 
OSO – Sak 36/20  
OSO – møteplan 2021  
 
Innstilling til vedtak: 
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1. OSO vedtar slik møteplan for 1. halvår 2012: 25. februar og 29. april med møtetid 10:30 – 
14:30.  

2. Møtested Nordlandssykehuset Bodø, alternativt SKYPE 
3. Om møtene avvikles fysisk, legges det til rette med møterom for kommunene fra 08:00 – 

10:30. 
 

Innspill i saken: 
Datoer i innstilling til vedtak er sammenfallende med kommunale møter. 
 
Orientering: 
Forslaget ble sendt til kommunenes representanter i OSO for avklaring i forkant av referat.  
 
Avstemming: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
OSO ber leder OSO finne alternativ til møteplan.  
 
Før referat ble sendt ut ble forslag til ny møteplan for OSO slik: 
 

1. møteplan for 1. halvår 2020: 24. februar og 26. april med møtetid 10:30 – 14:30.  
2. Møtested Nordlandssykehuset Bodø, alternativt SKYPE 
3. Om møtene avvikles fysisk, legges det til rette med møterom for kommunene fra 08:00 – 

10:30. 
 
OSO Sak 37/20 
Dialogmøtet 2020 evaluering av innhold og gjennomføring 
 
Innstilling til vedtak: 
Saken legges fram for drøfting i OSO uten forslag til vedtak. 
 
Innspill i møtet: 
Sak foreslås utsatt til neste møte i OSO. 
 
Avstemming: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Saken legges fram for OSO i førstkommende møte 2021. 
 
OSO - Sak 38/20 
Evaluering og videre organisering av ambulant akutteam i Lofoten og Vesterålen 
 
Innstilling til vedtak: 

1. OSO er tilfreds med arbeidet som er utført i forhold til gjennomgangen av virksomheten ved 
ambulerende akutteam(AAT) i Lofoten og Vesterålen. 

2. OSO tar evalueringen og rapporten til etterretning og gir sin tilslutning til at Klinikksjef for 
PHR kan beslutte hvilken organisering som vurderes best etter tilbakemeldinger fra OSO, 
Brukerutvalg, drøftingsmøtet og AMU.  

3. Endret organisering av AAT Lofoten og AAT Vesterålen er ønskelig skal tre i kraft 1. januar 
2021. 
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Forslag til endring:  

 
I Punkt 2 foreslås fjernet:...og gir sin tilslutning til at Klinikksjef for PHR kan beslutte hvilken 
organisering som vurderes best etter tilbakemeldinger fra OSO, Brukerutvalg, drøftingsmøtet og 
AMU.  
 
Alternativt forslag fra Jarle Ragnar Meløy og Marion Celius: 
OSO tar evalueringen og rapporten til orientering, og ber om at klinikksjef for PHR snarest går i 
dialog med kommunene i Vesterålen med orientering om hvordan dette er tenkt løst gjennom 
2021. 
 
Avstemming: 
Innstilling til vedtak med strykning vedtatt mot 2 stemmer 
 
Vedtak: 

1. OSO er tilfreds med arbeidet som er utført i forhold til gjennomgangen av virksomheten ved 
ambulerende akutteam(AAT) i Lofoten og Vesterålen. 

2. OSO tar evalueringen og rapporten til etterretning 
3. Endret organisering av AAT Lofoten og AAT Vesterålen er ønskelig skal tre i kraft 1. januar 

2021 
 
 
OSO - Sak 39/20 
Status Pandemi COVID-19 pr. møtedato 
 
Innstilling til vedtak: 

1. OSO tar orienteringen vedrørende COVID-19 Pandemien fra kommunene, Fylkesmannen og 
Nordlandssykehuset HF til informasjon. 

2. OSO ber om at tilsvarende informasjon blir gitt i påfølgende møter 
 
Orientering: 
Det ble gitt kort orientering på de viktigste fokusområdene med tanke på smittehåntering, oversikt 
over pågående smitte og spredning i geografiske områder, estimerte tall på personer i karantene, 
status inneliggende pasienter i sykehus, testkapasitet, samhandling, beredskapsplaner som 
revideres fortløpende og pandemistab som opprettholdes selv om det er lav smitte i befolkningen 
per nå. Det vises til at det er kontinuerlig fokus på endringer og forbedringer som sikrer kvalitet og 
sikkerhet.  
 
Avstemming: 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

1. OSO tar orienteringen vedrørende COVID-19 Pandemien fra kommunene, Fylkesmannen og 
Nordlandssykehuset HF til informasjon. 

2. OSO ber om at tilsvarende informasjon blir gitt i påfølgende møter 
 
 
OSO – Sak 40/20 
Referater 
Innstilling til vedtak:  
OSO tar referatene til orientering. 
 
Det ble orientert om følgende saker: 

1. Overordnet samarbeidsorgan – innspill saker til neste møte 
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2. Lena Arntzen – permisjon fra stilling som rådgiver i Samhandlingsavdelingen. Melding til 
kommunene og Nordlandssykehuset Vesterålen 

3. Brev til kommunene – etablering av Helsefellesskap Nordlandssykehuset helseforetak og 
kommunen 

4. Dialogmøtet 2020 – referat 
5. Gildeskål kommune – invitasjon til møte om evt. endring av båtambulansedrift i 

Meløybassenget 
6. Gildeskål kommune – Nordlandssykehuset HF referat fra møte om båtambulansedrift 

1.10.20. 
7. Meløy kommune – invitasjon til møte om evt. endring av båtambulansedrift i 

Meløybassenget 
8. Meløykommune – Nordlandssykehuset HF referat fra møte om båtambulansedrift 2.10.20 
9. Invitasjon til drøftingsmøte om båtambulansedrift Meløybassenget 13.11.20 
10. Referat fra Fastlegerådets møte 8.9.20 
11. Referat SKYPE- møte 7 – Pandemi Vesterålen 
12. Referat SKYPE- møte 8 – Pandemi Vesterålen 
13. Referat SKYPE- møte 9 – Pandemi Vesterålen 
14. Referat fra SKYPE-møte 6 – indre Salten 
15. Referat fra SKYPE-møte 6 – ytre Salten 
16. Referat fra SKYPE-møte 8 – Lofoten 

 
 
Avstemming: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
OSO tar referatene til orientering. 
 
OSO – Sak 41/20 
Sykepleier i Nord 
 
Innstilling til vedtak: 

1. OSO er meget klar over at tilgangen på helsepersonell generelt og sykepleiere spesielt, er en 
av fremtidens mange og store utfordringer. 

2. OSO er derfor svært tilfreds med prosjektet Sykepleier i Nord, og ønsker i det videre å bli 
holdt orientert om fremdriften 

 
Avstemming:  
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
3. OSO er meget klar over at tilgangen på helsepersonell generelt og sykepleiere spesielt, er en 

av fremtidens mange og store utfordringer. 
4. OSO er derfor svært tilfreds med prosjektet Sykepleier i Nord, og ønsker i det videre å bli 

holdt orientert om fremdriften 
 

 
Eventuelt: 
 
Sak meldt inn i møtet under OSO - Sak 31/20 Godkjenning av innkalling og saksliste fra Marion 
Celius: 
 
Bekymring som omhandler avvisningsprosenten i Barne- og ungdomspsykiatrien. 
Det vises til UKOM-rapporten som viser høy avvisningsprosent i BUPA på mer enn 40%. 
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Det er ønske om at det lages sak på dette i kommende OSO-møte 2021. UKOM-rapport ønskes 
orientert om.  
 
Kommentar Morten Juul Sundnes: Viktig at denne gruppen med deres foresatte orienteres om 
klageadgangen ved brudd på rett til behandling. Det må oppfordres om å melde til fylkeslegen. 
Påpeker samtidig at det også er kommunenes ansvar å følge opp pasientene og familiene, det er 
ikke alt som skal til spesialisthelsetjenesten, kun de som har rettighet.  
 
Kommentar Hedda Soløy-Nilsen, klinikksjef PHR klinikk: Vi har sett på UKOM rapporten og etter 
intern gjennomgang er avvisningsprosenten for BUPA samlet på 20%. Det gis tilbakemelding til 
UKOM på dette. PHR orienterer nærmere om avvisningsprosent BUPA og UKOM i neste OSO. 
 

 
 


