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Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2018/1203/SPP 
 

Dato: 
22.11.2018 

  
Erfaringsmøte "indre" Salten 20.11.18 - referat 
 
Sted:  Fauske helsetun 
Dato: 20.11.18 
Tid: 13:00 – 15:15 
 
Tilstede: 
Fauske kommune: Tonje Normann, Wegar Horn, Elisabeth Larsen, Lene Gulstad, Gro Jørgensen, 
Marianne Eriksson, Ellen Vollan, Inger Julie Næstby, Heidi S. Olsen, Hege Johansen og Jorunn 
Nilsen 
Steigen kommune: Bergitte Gabrielsen 
Saltdal kommune: Mona Storteig 
Hamarøy kommune: ikke møtt 
Sørfold kommune: ikke møtt 
Tysfjord kommune: ikke møtt 
Nordlandssykehuset: Ian Dawson, May-Anita Norø Fygle, John Arild Saksenvik, Linda Hosen 
Djupos, Eva Remnes, Stian Molvik og Steinar Pleym Pedersen. 
 
Saksliste: 
 

1. Helse- og omsorgstjenesten i «din kommune» - gjennomgang av kommunenes 
egenvurdering. Hvordan skal vi bruke vurderingene? 

2. KOLS-sykepleier Linda – hvordan  få til best mulig samhandling for denne 
pasientgruppen?, v.Kols-sykepleier Linda Djupos. 

3. Bruk av liggebil ved utskrivning av pasienter med lang reisevei. Innspill fra Steigen 
kommune, v. Bergitte Gabrielsen 

4. Kommunenes erfaringer med samhandlingen 
5. Sykehusets erfaringer med samhandlingen 

 
 
Sak 1 
Det vises til vedlagte «foiler». Det vises særlig til at gjennomgangen i møtet var basert på den 
«redigerte» utgaven. Møtedeltakerne var enig i at at de ønsket også en mer utfyllende versjon. 
 

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  

 



Sak 2 
Det vises til Lindas vedlagte foiler. 
Viktig å understreke at kolskoordinator Linda ønsker mer kontakt/henvendelser fra kommunene. 
Kolskoordinator kan bidra med faglig råd/veiledning pr. tlf/Skype, men kanskje like viktig å 
understreke at Linda også kan delta i lokale veiledningsgrupper o.l. 
 
Mht behandling/oppfølging av kolspasienter utenfor sykehuset, er fastlegen en sentral aktør. Det 
er ønskelig at det blir tatt kontakt med fastlegegruppen på Fauske for å få gitt informasjon. 
 
Sak 3 
Steigen kommune v Bergitte Gabrielsen gav innledningsvis eksempler på 
uheldige/kritikkverdige transportsaker. Hun henviste til eksempler hvor liggebil uten ledsager 
var nyttet til pasienter hvor hun mente det ikke var forsvarlig pga pasientens tilstand.  
Hun lurte blant annet på om  de som rekvirerer transportmåte er klar over at det er mellom 20 og 
30 mil fra Bodø til Steigen, avhengig av hvor i Steigen pasienten skal. 
 
Representantene fra NLSH var helt enig med Bergitte, og beklaget hendelsene. Det ble også 
nevnt at pasientens tilstand – helt uventet  kan endre seg i løpet av transporten. Det ble også fra 
NLSH sin side formidlet at de som rekvirerer transport er «ganske god» i lokal geografi. 
 
NLSH sine representanter tar dette med seg tilbake til sine respektive klinikker/avdelinger/poster 
med henblikk på forbedring. 
 
Sak 4 
Fauske kommune 
Det ble orientert om forslag til organisatoriske endringer i kommunens pleie- og 
omsorgstjeneste. Kommunens representanter er fullt ut klar over det høye tallet for 
utskrivningsklare pasienter. Dette mener de vil bli betydelig bedre om omorganiseringen blir 
vedtatt. 
Kommunene er hovedsakelig godt fornøyd med samhandlingen. Sommeren 2018 var krevende 
for begge parter, sannsynligvis pga ferievikarer. 
Kommunen hevdet at noen dialogmeldinger som var kommet var direkte feile mht innhold. 
Enighet om flg: 
Tildelingskontoret «samler» evt. feilsendinger og hva som er gjort med disse og så drøfter vi i 
vårmøtet. 
 
Steigen kommune 
Utover saken som er nevnt over er kommunen fornøyd med samhandlingen. 
 
Saltdal kommune 
Inne i en krevende øk. situasjon. Det vil kanskje bli kutt i rammene til pleie- og omsorg. 
Registrert god forbedring på meldingene fra sykehuset. 
 
Nordlandssykehuset 
Samhandlingsansvarlig i klinikk Psykisk helse- og rus ser gjerne at  det blir mer kontakt fra 
kommunene. Det samme opplyste koordinerende enhet. 
Sykehuset er generelt sett svært fornøyd med samhandlingen med kommunene i «indre» Salten. 
Innholdet og klimaet i erfaringsmøtene er gode. Drøftingene synes å ha gode pasientforløp som 
fokus, og det er jo «midt i blinken» for det vi holder på med i fellesskap. 
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Nordlandssykehuset beklager at 3 kommuner ikke ser seg anledning å møte. Det oppfordres til å 
rette opp dette i forhold til vårens møte. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 

Steinar Pleym Pedersen 
Avdelingsleder for samhandling 
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