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Medlemmer
Kommunene Helgeland:
John Arvid Heggen Helse og sosialsjef
John.arvid.heggen@vefsn.kommune.no
Kirsten Toft, Kommunalsjef/ Komm.overlege
Alstahaug kommune
Kirsten.toft@alstahaug.kommune.no
Pål Trælvik, Rådmann Brønnøy kommune
Paal.traelvik@bronnoy.kommune.no
Siv Nilsen Kommunalsjef Herøy kommune
Siv.nilsen@heroy-no.kommune.no
Kåre Nordnes, Kommunalsjef Rana kommune
Kaare.nordnes@rana.kommune
Britt Blaunfeldt Petersen, Kommune overlege
Hattfjelldal kommune
Britt.blaunfeldt.petersen@hattfjelldal.nhn.no
Helgelandssykehuset HF
Iren Ramsøy
Iren.ramsoy@helgelandssykehuset.no
Fred A. Mürer, Med. Direktør
Fred.mürer@helgelandssykehuset.no
Sven Arne Monsen
Sven.arne.monsen@helgelandssykehuset.no
Ole Johnny Pettersen, Områdesjef medisin
Ole.johnny.pettersen@helgelandssykehuset.n
o
Odd Magne Rønning, Områdesjef Ambulanse
Odd.magne.ronning@helgleandssykehuset.no
Jeanette Pedersen, Områdesjef Psykisk Helse
Jeanette.pedersen@helglandssykehuset.no
Sekretariat: Senter for samhandling, Iren
Ramsøy, Samhandlingssjef
Møte og talerett:
Sissel Brufors Jensen, Brukerrepresentant
Yngve Osbak, Fylkesmannen i Nordland/Troms
Guri Moen Lajord, KS
Elsa Solvang fagforbundet, Leirfjord kommune
Fagforbundet, Helgelandssykehuset
Vara: NSF
Obesrvatør: KomUt, Torolf Slettevoll, Vefsn
kommune

Vara:
Vara:
Vara: Tove Karin Solli
Vara:
Vara:
Vara: PRO leder Turid Thorsteinsen
turid.thorsteinsen@hattfjelldal-kommune.no

Vara:
Vara: Anne Ingeborg Pedersen
Anne.ingeborg.pedersen@helgelandssykehuset.n
o
Vara: Michael Strähle
Johannes.michael.strahle@helgelandssykehuset.n
o
Vara: Bjørg Rossvoll, Områdesjef medisin/kri
Bjorg.rossvoll@helgelandssykehuset.no
Arve Smedseng, områdesjef pasientreiser
Arve.smedseng@helgelandssykehuset.no
Vara: Børge Nordås, Områdesjef psykisk helse
Borge.nordaas@helgleandssykehuset.no
Iren.ramsoy@helgelandssykehuset.no

jensensissel@hotmail.com
fmnoyos@fylkesmannen.no
Guri.moen.lajord@ks.no
Elsa.solvang@leirfjord.kommune.no
Elsa.enge@helgelandssykehuset.no
Torolf.slettevoll@vefsn.kommune.no

Agenda
Deltakere:
Johan Arvid Heggen som har overtatt for Magne Pettersen som har gått
av med pensjon, Anne Ingeborg Pedersen – Vara for Fred Murer, Guri
Moen Lajord KS, Yngve Osbak- Fylkesmannen i Nordland, Turi
Thorsteinsen Vara for Britt B. Petersen, Elsa Solvang fagforbundet, Torolf
Slettevoll koordinator KOMUT, Jeanett Pedersen, Tove Karin Solli som
har overtatt for Pål Trælvik, Kåre Nordnes, Iren Ramsøy
Meldt forfall:
Kirsten Toft, Britt B. Petersen, Svein Arne Monsen, Odd Magne Rønning
Saksliste
6/2016 Godkjenning av innkalling og møtereferat
Vedtak: Godkjent
7/2016 Godkjenne referat fra forrige møte (19 februar)
Vedtak: Godkjent
8/2016 Følgetjenester:
- Vedtak: Tatt som orientering, OSO støtter ny gjennomgang av
overordnet avtale knyttet til følgetjenester, herunder følgetjenester til
gravide med mer enn 1,5 timers reisevei til nærmeste fødetilbud.
9/2016 Klinisk rehabiliterings utvalg, rehabilitering, Status ved Iren og Linda
Wikran Vassvik
Vedtak: OSO ber om at Følgende punkter tas med og konkretiseres i
Mandat:
- Avklare og tydeliggjøre ansvarsforhold – hvilke oppgaver flyttes ut til
kommunene
- Risiko vurdere flytting av oppgaver (må gjøres av den enkelte kommune)

- Avklare Kriterier for selektering av pasient med rehabiliteringsbehov (SSJ
– Helgeland rehabilitering – kommune)
- Behov for felles kartleggingsverktøy og felles «språk»
- Tettere dialog før utskrivning – grundigere kartlegging og plan for videre
forløp.
- Rehabiliteringstilbud som er stengt på sommertid, ventelister etc
medfører at pasienter med behov for spesialistrehabilitering «mellom
plasseres» i egen kommune i påvente av rehabiliteringstilbud,
kommunene mangler kompetanse til å ivareta denne pasientgruppen.
Utvalget bes kartlegge behov/ tiltak.
- Beskrive en eller flere pasientcase i et optimalt rehabiliteringsforløp og
lage en felles prosedyre som ivaretar et «sømløst pasientforløp» som kan
overføres til alle pasienter, og som er kjent og akseptert.
- Etablere arena/ fagnettverk mellom nivåene som sikrer dialog og
samarbeid. (KE?)
- Koordinerende enhet for rehabilitering og habilitering (KE) bes delta i
arbeidsutvalget
10/2016 Oppnevning av kommunal representant til prosjekt «Helsetjenester
for eldre» i Regi av RHF
Vedtak: OSO Støtter utvelgelsen av Julia Gruben som kommunal
representant for Helgeland i arbeidsutvalget.
11/2016 Samhandlingsbarometer, forslag til finansiering – vedlegg ettersendes.
Plan har vært å ha like saksfremlegg i alle OSO ene i Helse Nord.
Saksfremlegg ble ikke klart før møtet. Saken foreslås utsatt til OSO møte
10 Februar 2017.
Vedtak: Vedtatt
12/2016 Oppfølging av tjenesteavtale 2 og 10, behov for økt samarbeid om
læring og mestringstjenester ved Tove Lill Falstad og Astrid Gullesen.
Vedtak: OSO anbefaler initiering av felles prosjekt der modell for
samarbeid, og tilbud i kommunene og i sykehuset som har betydning for
pasienter med oppfølgingsbehov kartlegges. Det søkes fylkesmannen om
midler til prosjektstilling. Læring og mestringsenheten i sykehuset får

ansvar i samarbeid med kommunene til å utforme prosjektbeskrivelse.
Fastleger bør være representert i arbeidsgruppen. Samarbeidet bør også
beskrive tiltak innenfor E-helse/ E-læring. Frist for å søke midler hos
fylkesmannen er April 2017.

13/2016 Etablere koordinert pasientforløp til sykelig overvekt pasienter ved
Guro Toppen
Vedtak: Guro hadde ikke anledning til å delta, saken utgår og flyttes til
møte 10 februar.
14/2016 Samhandlingskonferanse Program.
Vedtak: Tatt til orientering
15/2016 Innføre samhandlingspris?
Vedtak: Det lages forslag til vedtak på Innføring av samhandlingspris og
økonomisk fordeling, samt retningslinjer og kriterier for tildeling av en
slik pris til OSO møte 10 februar.

16/2015 Evaluering samhandlingsreform, oppfølgingspunkter
Vedtak: OSO Helgeland avslår forslag om regional felles evaluering og
støtter avgjørelse i HN direktørmøte som foreslår en egen evaluering i
hver region. Hver kommune har en intern gjennomgang som legges frem
for OSO 10 februar 2017 slik at prioriteringsområder kan velges ut.
Det er enighet om at det skal tas utgangspunkt i Nasjonale evalueringer,
lokale samhandlings avvik.
Det foreslås også å evaluere etablert rutine/prosess knyttet til etablert
forhandlingsutvalg som har ansvar for revidering av etablerte
tjenesteavtaler og inngåelse av nye avtaler.

17/2016 Utdanningsinstitusjonene ønsker seg inn som observatør i OSO.
Universitetene ønsker å kobles mer sammen med de andre OSO-ene i nord
Vedtak: OSO vedtar enstemmig at Universitetene i Nord Norge tildeles
møte og talerett i OSO Helgeland. Videre ble det bestem at:
a) Universitetene inviteres til møtet 10 februar.
b) OSO ber om at nødvendige vedtekts endring foreslås til møtet 10
februar:
18/2016 Etablering overgrepsmottak, Rana sykehus v/ Anne Ingeborg
Pedersen, oppnevning av kommunerepresentant(er) til klinisk utvalg
Vedtak: Mottaket vurderes etablert ved Sykehusenheten i Mo i Rana.
Det sendes en forespørsel til Kommunene om deltakelse i arbeidsutvalg
som planlegger innhold og lokalisering av overgrepsmottak i
Helgelandssykehuset. For å sikre at alle regioner på Helgeland får
mulighet til å komme med innspill foreslås at det oppnevnes
representant fra Sør Helgeland med vara fra Vefsn eller Alstahaug
kommune
Informasjonssaker
A) Koordinerende enhet for rehabilitering og Habilitetene i
Helgelandssykehuset
c) Reviderte tjenesteavtaler
d) Kvalitetsindikatorer Helgelandssykehuset ved Fred Murer (Utgår)
Eventuelt:
a) Det er stort behov for avklaringer i tilknytning til Psykisk helse og Rus.
Det anbefales derfor at det oppnevnes klinisk utvalg som kan kartlegge
behov mellom nivåene på dette området. Legges frem som forslag i 2017
b) Det er nødvendig med ny gjennomgang av felles avtale om ansettelse av
turnusleger. Det må tydeliggjøres konsekvens av endringer for LIS leger
som starter til høsten. Kommunene har ikke vært involvert så langt.
Pasientreiser bes være med i gjennomgang av avtalene.

