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1 Samhandling mellom Helgelandssykehuset og primærhelsetjenesten 
 

Senter for samhandling, SFS, har i 2019 hatt stort fokus på å videreutvikle det gode samarbeidet med 

samtlige kommuner på Helgeland.   

Møtestrukturen mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten er noe justert, noe som 

medfører flere møtepunkt og bredere involvering av alle kommunene på Helgeland og 

Helgelandssykehuset, herunder faglige poenggivende møter for kommunelegene. Det er utelukkende 

gode tilbakemeldinger på dette tiltaket. 

 

2 Ansatte i Senter for samhandling 
 

Senter for samhandling er organisert som stab for administrerende direktør i Helgelandssykehuset.  

De ansatte i Senter for samhandling er: 

Knut Roar Johnsen, samhandlingssjef 

Telefon: 75 11 53 15, e-post: knut.roar.johnsen@helgelandssykehuset.no 

Hege Mørk, rådgiver 

Telefon: 75 12 57 02, e-post: hege.kathrin.mork@helgelandssykehuset.no 

Astri Gullesen, rådgiver 

Telefon: 75 12 43 22, e-post: astri.gullesen@helgelandssykehuset.no 

Marit Hermstad, rådgiver 

Telefon: 75 06 51 54, e-post: marit.hermstad@helgelandssykehuset.no 

Anita Husveg, fastlege og praksiskoordinator 

Telefon: 916 91460, e-post: anita.husveg@helgelandssykehuset.no 

Tove Lill Røreng Falstad, rådgiver 

Telefon: 75 12 57 18, epost: tove.lill.falstad@helgelandssykehuset.no 

 

3 Vårt oppdrag 
 

Regional utviklingsplan 2035 i Helse Nord ble vedtatt i 2018 og den setter retning i arbeidet 

regionalt. Samhandling står sentralt for å utvikle pasientens helsetjeneste og omtales som det aller 

viktigste området for forbedring og utvikling av tjenestene. God samhandling, med vekt på helhetlige 

pasientforløp, skal være en ledetråd i alt pasientrettet arbeid. Samhandlingstiltak må søke å 

kompensere for at tjenestene er organisert på forskjellig forvaltningsnivå. I en landsdel som er skapt 

for å ta i bruk slike løsninger vil nye digitale tjenester bli av de viktigste virkemidler for å styrke 

samhandlingen, både mellom helsetjenesten og pasienten og mellom nivåene i helsetjenesten. 

Se også prosjekter tidsavgrensede oppdrag 4. 

mailto:knut.roar.johnsen@helgelandssykehuset.no
mailto:hege.kathrin.mork@helgelandssykehuset.no
mailto:astri.gullesen@helgelandssykehuset.no
mailto:marit.hermstad@helgelandssykehuset.no
mailto:anita.husveg@helgelandssykehuset.no
mailto:tove.lill.falstad@helgelandssykehuset.no
https://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional%20utviklingsplan%202035/Regional%20utviklingsplan%202035%20Helse%20Nord.pdf
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Oppdragsdokumentet 2019 fra Helse Nord RHF inneholdt de prioriterte krav for 2019. Oppdrag gitt i 

tidligere oppdragsdokument er også fortsatt gjeldende.  

 

På tampen av 2019 kom ny nasjonal helse- og sykehusplan som gir føringer framover for hvilken 

retning utvikling av helsetjenesten skal ta. Det pekes på fem hovedutfordringer som helseministeren 

gjennom den nye planen gir retninger for: helsefellesskap, kompetanse, teknologi, psykisk helse, og 

akuttmedisin. Samhandling står sentralt i alle områdene, og det pekes framover mot videreutvikling 

av samarbeid på tvers av nivåer i helsetjenesten. 

 

4 Prosjekter – tidsavgrensede oppdrag 
 

I 2019 har det foregått flere gode samhandlingsprosjekter mellom kommunene og 

Helgelandssykehuset. Av disse kan nevnes planlegging av  

• Pasientsentrert helsetjenesteteam 

• Påbegynt kommunal oppfølging av innlagte pasienter  

• FACT (Flexible Assertive Community Treatment)  

• Samarbeid om dialysepasienter 

• IPS (individuell jobbstøtte)  

• «Tidlig Inn»  

• Samhandling om «Mestringstreff» på Helgeland. Kompetanseheving, avstandsoppfølging og 

bruk av teknologi i pasient- og pårørendeopplæring (PPO). Prosjektmidler oppfølging av 

regional utviklingsplan 2035 i Helse Nord. 

• Samarbeid om etablering av helsefellesskap 

• Utadrettet virksomhet hvor Helgelandssykehuset bistår primærhelsetjenesten, blant annet 

ved å reise ut til sykehjem/ hjem for å forhindre innleggelse i sykehus.  

• Samarbeid rundt etablering av ny sykehusstruktur 

• Rapport til administrerende direktør i forbindelse med Helgelandssykehuset 2025 angående 

fremtidig samhandlingsutfordringer, herunder felles rekrutteringsutfordringer og helhetlige 

helsetilbud mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene på Helgeland. 

 

5 Overordnet samarbeidsorgan mellom Helgelandssykehuset og 

kommunene på Helgeland 
 

Overordnet samarbeidsorgan (OSO) har som formål å utvikle et velfungerende 

faglig/administrativt samarbeid mellom kommunene og Helgelandssykehuset HF. 

Representanter fra Fylkesmannen, Universitet Nord, Brukerutvalg, KS og fagforeningene har møte og 

talerett i OSO. Representantene fra Helgelandssykehuset og kommunene har stemmerett. 

OSO er et rådgivende organ for Helgelandssykehuset HF og kommunene på Helgeland. 

OSO skal arbeide for gode samhandlingsarenaer på Helgeland med gjensidig dialog mellom 
forvaltningsnivåene og bidra til økt forståelse for partenes ulike utfordringer og muligheter. 

https://helse-nord.no/om-oss/hva-gjor-helse-nord-rhf/oppdragsdokument
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-helse--og-sykehusplan-2020-2023/id2679013/
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OSO skal tilrettelegge for gode prosesser og bidra til utvikling av gode pasientforløp. 
 
Overordnet samarbeidsorgan (OSO) har hatt 4 møter i 2019 og organet må betraktes som meget 

velfungerende. OSO har hatt stort fokus på psykisk helse og rus, fastlegekrisen, utdanning og 

rekruttering. Disse temaene vil bli faste innslag på agendaen fremover. OSO er medarrangør for 

Samhandlingskonferansen. 

 

5.1 Fagråd for fastleger 
Fagråd for fastleger er opprettet i OSO for å skape en møteplass for fastlegene og legene i 

helseforetaket. Pr. tiden fungerer kommunelegeforum som et midlertidig fastlegeråd. 

 

5.2 Samhandlingskonferansen 
Samhandlingskonferansen mellom Helgelandssykehuset og Helgelandskommunene ble ikke 

arrangert i 2019 grunnet mangel på konferanseplass i Sandnessjøen. Planlegging av konferansen 3.-4. 

juni 2020 i Mosjøen er godt i gang. 

 

6 Brukerutvalget 
 

Senter for samhandling har ansvar for å være sekretariat for brukerutvalget. Utvalget ble etablert 

første gang i 2002.  Brukerutvalget har hatt sju møter i 2019. Fokus for brukerutvalget i år har i 

hovedsak vært å være en aktiv bidragsyter i prosessen med administrerende direktørs innstilling til 

Helgelandssykehuset 2025. De har i tillegg gjennomført befaring ved alle sykehusenhetene med 

fokus på universell utforming, og gitt sine innspill til administrasjonen. Brukerutvalget har vært 

representert på pasientsikkerhetskonferansen, forskerkonferansen og regional brukerkonferanse i år. 

De har også oppnevnt brukerrepresentanter til seks nye prosjekt/utvalg i 2019 i regi av foretaket. 

 

7 Lærings- og mestringssenteret 
 

Rådgiverne ved lærings- og mestringssenteret (LMS) har arrangert to helsepedagogiske grunnkurs for 

helsepersonell fra kommune- og spesialisthelsetjeneste. Hvert kurs er på 14 timer og det er 

rådgiverne fra Senter for samhandling og erfaren brukerrepresentant som underviser det tverrfaglige 

helsepersonellet. Kurset gir tellende timer fra Norsk Sykepleieforbund, Den Norske Legeforening og 

Norsk Ergoterapeutforbund. Nytt i 2019 var at kurset også inkluderte deltakere fra 

pasientorganisasjoner som er aktive brukermedvirkere i lærings- og mestringskurs. I 2019 var det 25 

deltakere totalt.  

Lærings- og mestringssenteret (LMS)har koordinert og kvalitetssikret gruppebasert pasient- og 

pårørendeopplæring som gjennomføres i samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og 

avdelingene i foretaket. Totalt ble det gjennomført 32 lærings- og mestringskurs i 2019 for ca. 250 

deltakere på Helgeland. 

Rådgiverne for Læring og mestring underviser ved sykepleieutdanningen ved Nord Universitet. 
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Helgelandssykehuset bidrar i nasjonalt- og regionalt utviklingsarbeid innen læring og mestring. I år 

ble LMS involvert i oppstart av regionalt fagråd for pasient og pårørendeopplæring i regi av Helse 

Nord i tillegg til drift av regionalt fagnettverk. Nasjonalt representerte rådgiver fra LMS Helse Nord i 

ressursgruppen for Nasjonalt Kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NKLMH).   LMS 

er også med i  en nasjonal ressursgruppe for prosjektet «Kurslederkurs i helsepedagogikk» i regi av 

NK LMH  og en regional gruppe for å kvalitetssikre det helsepedagogiske arbeidet i Nord. 

LMS har initiert, koordinert og utarbeidet mandat for et prosjekt «Samhandling om mestringstreff på 

Helgeland» i samarbeid med kommunene Rødøy, Vefsn og Brønnøy og Nasjonal kompetansetjeneste 

for læring og mestring innen helse. Prosjektleder ansettes i 2020. 

 

8 Koordinerende enhet (KE) 
 

Spesialisthelsetjenesteloven forutsetter at pasienter som har behov for koordinator, skal få oppnevnt 

dette. Arbeidet med å implementere regionale retningslinjer og funksjonsbeskrivelser i 

Helgelandssykehuset, har imidlertid ikke hatt den ønskede progresjon. Dette vil det bli arbeidet 

videre med i 2020, herunder strukturering av arbeidet. 

 

9 Praksiskonsulentordningen (PKO) 
 

Helgelandssykehuset har i 2019 hatt ei PKO-stilling i 20%. Koordinator hadde permisjon fra sin stilling 

i 5 måneder. 

 

10 Samhandlingsavvik / samhandlingshendelse 
 

Senter for samhandling begynte telling av samhandlingsavvik/samhandlingshendelser fra mars 2019. 

Oppsummert har vi registrert 113 meldte samhandlingshendelser fra kommunene til 

Helgelandssykehuset. Fra sykehuset til kommunene er det registrert 14 samhandlingshendelser i år. 

Det opprettes sak på hver hendelse som følges opp av samhandlingskoordinatorer i foretaket.  

 

11 Helgelandssykehuset.no/samhandling 
 

SFS arbeider med oppdatering av sine nettsider, herunder de ulike sidene som er lenket til SFS. 
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12 Møter mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten 

på Helgeland vedrørende samhandling: 
 

SFS har avholdt møter mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Møtene ble 

avholdt på tidlig etterjulsvinter (4 møter) og på høsten (2 møter). I tillegg ble det gjennomført faglige 

poenggivende møtene/kursene for leger i kommunehelsetjenesten, 2 på vår og 2 på høst, der med 

tilbud om skype-overføring for de som ikke kunne møte opp. 

 

13 Tjenesteavtaler 
 

Samarbeidsavtalene og tjenesteavtalene ble revidert i 2018 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


