
 

 
Samhandlingsavdelingen 
 

 
   
Deltakerne, inviterte 
Kommunene 
Klinikksjefene 
 
   
 

 
 

Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2018/1203/SPP 
 

Dato: 
17.12.2018 

  
Erfaringsmøte med kommunene i Lofoten - referat fra møtet 12.12.18 
 
Dato:  12.12.18 
Tid: 11:00 – 14:00 
Sted: Nordlandssykehuset Lofoten 
 
Tilstede:  
• Vestvågøy kommune: Alvrun R. Hanssen,  Kristian Berg, Heidi Jakobsen, Bente Anita Solås (til kl. 13:00), 

Lars Pleym Ludvigsen (til kl 13:00), Nils Olav Hagen, Sylvi Løvdal, Mari Theigmann. 
• Flakstad kommune : Beate Dømbe (kom helt på slutten) 
• Vågan kommune: ingen, meldt forfall 
• Moskenes kommune: ingen, meldt forfall 
• Nordlandssykehuset: Ian Dawson, Elin Pladsen, Liv-Elin Nesset, Merete Breivik, Eirin Hauge, Sissel Juliussen 

(til 12:30), Desiree S. Høgmo, Edle Elstad, Beate Johansen, Marita Steffensen, Stian Molvik, MayAnita Norø 
Fygle, David Sørensen, Merete Hjertø og Steinar Pleym Pedersen 

 
Saksliste: 
 

1. Mestringstreff for personer med hjerneslag og deres nærmeste pårørende v. Kristian Berg, 
Vestvågøy kommune og Elin Pladsen, Nordlandssykehuset 

2. Helse- og omsorgstjenesten i lofotkommunene -  gjennomgang av kommunenes 
egenvurdering. Hvordan kan vi nytte dette i det videre samhandlingsarbeidet? 

3. Status utskrivningsklare døgn i Lofoten pr november 2018 
4. Kommunerunden – kommunenes erfaringer med samhandlingen 
5. Sykehusets erfaringer med samhandlingen 
6. Eventuelt. 

 
 
Sak 1. 
Kristian Berg, Vestvågøy kommune gikk gjennom prosjektet på en utførlig og god måte. Vektla 
viktigheten av godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten. 
Kan egen avtale inngås? Absolutt mulig, men innspill forslag bør/må komme fra prosjektet. 
 Ønsker alle kommuner med. 
Kommunene oppfordres til å utpeke kontaktperson. 
Så snart foiler fra Kristian foreligger vil de bli sendt deltakerne. 

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 
Spp gikk gjennom «kommuneundersøkelsen. 
Vedlagt «foilene» som ble brukt. 
Mht bruken av KAD er tallmaterialet rettet opp i forhold til misforståelsen som ble presentert i 
møtet. 
 
Sak 3 
Det vises til vedlagte oversikt i foilene knyttet til forrige sak. 
Samhandlingen omkring pasienter som trenger kommunal oppfølging må betraktes som god i 
Lofoten. Se også ref neste sak. 
 
Sak 4 
Vågan kommune: ikke tilstede, men hadde sendt inn følgende til møtet, som også ble 
gjennomgått i møtet: 
 
Da vi har meldt avbud til møte sender jeg over litt tanker fra Vågan ang. møtet. 
I forhold til utskrivningsklare pasienter er vi ajour i forhold antall døgn. 
I forhold til erfaringer i forhold til samhandlingen mellom sykehus og kommunen  har vi følgende å si: 
Erfaringer siste tid: 

- Opplever at PLO fra sykehusene er blitt mangelfulle – kommer ofte melding om innlagt pas. samtidig med 
utskrivningsklar melding, dette til tross for at pas kan ha vært innlagt i flere dager.  

- Opplever at det kan gå lang tid fra vi får melding om innlagt pasient til det kommer helseopplysning – i 
disse tilfellene kommer utskrivningsklar melding samtidig med første helseopplysning. 

- Opplever også at helseopplysning ved utskrivningsklar pasient er blitt dårligere, mindre opplysninger og 
vanskeligere for oss i kommunen å vurdere behov for tjenester fra kommunen etter utskrivelse – fører ofte 
til at vi må bruke tid på å ringe/sende ny PLO for å etterspørre.  

- Opplever også at sykehuset ikke bruker opplysninger i innleggelsesrapport fra kommunen til å vurdere om 
det er økt omsorgsbehov.  

 
Så er det statistikken jeg snakket med deg om. Fra 1.10 til 31.10.18 har jeg ført statistikk i forhold til epikriser fra 
sykehuset og innleggelsesrapporter fra Vågan kommune. Jeg gjorde det samme i april i år, men da over 15 dager. 
Vågan kommune fikk meldt totalt 39 pasienter i den perioden. Pasientene var meldt til kommunen  både fra Bodø, 
UNN, Stokmarknes og Gravdal.  
 
Vestvågøy kommune: I stort enig med momentene fra Vågan.  Et viktig poeng som ble tatt opp er ankomsttidspunkt 
til sykehjemmet rundt kl. 14:30. Da er det rapport/vaktskifte. Kan dette hensyntas? 
Hovedkonklusjonen er et godt samarbeid med sykehuset. Ber sykehuset være oppmerksom på at nivå i kommunen 
ikke skal forespeiles verken pasient eller pårørende. 
 
Flakstad/Moskenes kommune: ingen momenter pga forfall. 
 
Sak 5 
Nordlandssykehusets representanter er fornøyd med samarbeidet. Innen psykisk helse og rus er det ønskelig med et 
mer strukturert samarbeid med kommunene. Ian/Desiree vil ta initiativ. Det planlegges bl.a kurs innen  fagfeltet for 
kommuneansatte som ikke er ansatt innen fagfeltet. 
 
 
  
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
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Steinar Pleym Pedersen 
Avdelingsleder for samhandling 
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