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1 Samhandling mellom Helgelandssykehuset og primærhelsetjenesten 
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Senter for samhandling (SFS) fikk i 2020 en endret arbeidshverdag som følge av koronapandemien 

som kom for fullt i mars 2020. Store deler av senteret fikk nye arbeidsoppgaver i perioder, og 

arbeidshverdagen endret seg brått fra en fysisk hverdag med mange menneskemøter til en digital 

arbeidsdag. 

Møtestrukturen mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten måtte justeres, og det 

samme gjaldt alle andre møter som ble arrangert og fasilitet av senter for samhandling.  

Fra september 2020 ble også senteret organisatorisk endret fra å være en selvstendig stabsenhet til å 

bli en del av fagstaben i Helgelandssykehuset. 

 

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 / 916 62226, e-post: knut.roar.johnsen@helgelandssykehuset.no 

Hege Mørk, rådgiver 

Telefon: 75 12 57 03 / 959 49733, e-post: hege.kathrin.mork@helgelandssykehuset.no 

Astri Gullesen, rådgiver - prosjektleder 

Telefon: 75 12 43 22 / 480 56337, e-post: astri.gullesen@helgelandssykehuset.no 

Marit Hermstad, rådgiver 

Telefon: 75 06 51 54 / 958 48385, e-post: marit.hermstad@helgelandssykehuset.no 

Tove Lill Røreng Falstad, rådgiver 

Telefon: 75 12 57 18 / 481 53774, epost: tove.lill.falstad@helgelandssykehuset.no 

Gry Kristin Fjellgaard, rådgiver vikariat  

Telefon: 75 06 51 54 / 402 48148, e-post: Gry.Kristin.Fjellgaard@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 forskjellige 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, kap. 5. 

mailto:knut.roar.johnsen@helgelandssykehuset.no
mailto:hege.kathrin.mork@helgelandssykehuset.no
mailto:astri.gullesen@helgelandssykehuset.no
mailto:marit.hermstad@helgelandssykehuset.no
mailto:tove.lill.falstad@helgelandssykehuset.no
mailto:Gry.Kristin.Fjellgaard@Helgelandssykehuset.no
https://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional%20utviklingsplan%202035/Regional%20utviklingsplan%202035%20Helse%20Nord.pdf
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Oppdragsdokument 2020 fra Helse Nord RHF inneholdt de prioriterte krav for 2020. Oppdrag gitt i 

tidligere oppdragsdokument er også fortsatt gjeldende.  

Senter for samhandling rapporterte på følgende punkt fra Oppdragsdokumentet: 

• Tiltak med mål om å styrke helsepersonells kompetanse i involvering og opplæring av voksne 
pårørende. 

• Tiltak med mål om å styrke helsepersonells kompetanse i samisk språk- og kulturforståelse. 

• Utvikling av rutiner for gode overganger fra barn til voksen i sykehus innenfor minst tre 
fagområder. 

• Innføring av, i samarbeid med kommunene, bedre rutiner for avklaring av hjelpebehov hos 
barn og unge. 

• Rapportere på innhold og samhandling med inngåtte samarbeidsavtaler med 
avtalespesialister. 

• Etablering av lokale ressursgrupper for samisk språk og kultur.  

• Innrette samarbeid med kommunene i tråd med mål og rammer fastsatt i NHSP og i tråd med 
avtale mellom regjeringen og KS av 23. oktober 2019 om innføring av helsefellesskap. 

• Sette konkrete mål for kompetansedeling sammen med kommunene i helsefellesskapene 

• I samarbeid med kommunene få på plass følgetjeneste for gravide og fødende, i tråd med 
Helsedirektoratets nasjonale veileder Et trygt fødetilbud. 

• Implementere minst ett felles tiltak for medisinsk avstandsoppfølgning som tidligere har vært 
pilotert med gode resultater i samarbeid med kommunene og med støtte av Helse Nord IKT 
og de andre helseforetakene i regionen. 

• Videreutvikle tjenestetilbudet til stormottakere av helsetjenester (somatikk, psykisk 
helsevern og rus) i samarbeid med kommunene og andre helseforetak. Universitetssykehuset 
i Nord-Norge HF skal koordinere arbeidet. 

• Øke bruk av skjermtolking. 
 

På tampen av 2019 kom ny nasjonal helse- og sykehusplan som gav retning for utvikling av 

helsetjenesten. Der pekes på fem hovedutfordringer:  

• helsefellesskap  

• kompetanse  

• teknologi   

• psykisk helse 

• akuttmedisin 

Samhandling står sentralt i alle områdene, og det pekes framover mot videreutvikling av samarbeid 

på tvers av nivåer i helsetjenesten. 

Strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen 2019 – 2023 er sentralt for den jobben lærings- 

og mestringssenteret utfører. 

 

4 Deltagelse i regionale og nasjonale samhandlingsfora 
 

• Regionalt fagråd for samhandling, Helse Nord. 

• Regionalt fagråd for pasient- og pårørendeopplæring, Helse Nord. 

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/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/strategi-for-a-oke-helsekompetansen-i-befolkningen-2019-2023/id2644707/
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• Ressursgruppe for evaluering av lærings- og mestringstjenesten, Helse og 

omsorgsdepartementet (HOD) som representant i regi av fagråd PPO Helse Nord. 

• Forum for koordinerende enheter og regional koordinerende enhet i Helse Nord. 

• Regional arbeidsgruppe samhandling om pakkeforløp, Nasjonalt kompetansesenter for 

psykisk helsearbeid (NAPHA). 

• Fagnettverk for lærings- og mestringssentrene i Helse Nord. 

• Regionalt fagråd for IKT/digital samhandling i nord, Kommunenes sentralstyre (KS) 

kompetansenettverk e-helse Nord 

 

5 Prosjekter – tidsavgrensede oppdrag 
 

I 2020 har det foregått flere gode samhandlingsprosjekter regionalt og lokalt der senter for 

samhandling har deltatt: 

• Kurslederkurs i regi av Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring innen helse 

(NLKMH). Senter for samhandling deltok i ressursgruppen. 

• Samarbeid om dialysepasienter, Helgelandssykehuset i samarbeid med utvalgte kommuner. 

Ble utsatt grunnet pandemisituasjonen. 

• 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 mellom Helgelandssykehuset, Brønnøy, 

Rødøy og Vefsn kommuner. Helgelandsykehuset eier prosjektet og senter for samhandling 

har prosjektledelse. Prosjektet ble noe forsinket da prosjektleder fikk endrede 

arbeidsoppgaver grunnet covid-19. Prosjektet avsluttes 31.desember 2021. 

• Helsefellesskap: etablering av arbeidsgruppe for forberedelser av etablering. Senter for 

samhandling koordinerer etableringen. Arbeidsgruppen består av kommunale 

representanter, brukerrepresentant og representanter fra helseforetaket. Helsefellesskap 

blir etablert på bakgrunn av inngått avtale mellom regjeringen og KS. 

• Samarbeid rundt etablering av ny sykehusstruktur, Nye Helgelandssykehuset 

• Helserom Helgeland, avstandsoppfølging med lokal helsehjelp. Tildelt midler fra Norsk 

forskningsråd desember 2020 til et samarbeids- innovasjons- og forskningsprosjekt. Brønnøy 

kommune eier prosjektet, senter for samhandling har prosjektledelse. Prosjektet er et 

samarbeid mellom SINTEF AS, Checkware, Helgelandssykehuset HF, Brønnøy, Vefsn, Rødøy 

og Dønna kommuner. SINTEF AS leder FAU-delen av prosjektet. Pressemelding ble publisert 

og markedsføring av prosjektet startet desember 2020. 

• Diabetes, planlegging av samarbeid med Hemnes kommune. 

 

6 Pandemirelaterte arbeidsoppgaver 
 

Oppgaver i SFS grunnet koronasituasjonen: 

• Katastrofeledelse 

• Operativ ledelse  
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• Økt kontakt med kommuner på Helgeland 

• Samarbeid med laboratoriet  

• Personellsamarbeid med kommuner, kartlegging av tilgang på kritisk personell 

• Samarbeid med begravelsesbyråer på Helgeland 

• Gjennomgang av prosedyrer/rutiner/karantene- bestemmelser/tjenesteavtaler 

• Samarbeid rundt smitteavfall og smittevern 

• Samarbeid med samhandlingsavdelingene ved NLSH/UNN/Helse Finnmark 

• Utskrivningsklare pasienter: kontakt med og oppfølging av aktuelle kommuner 

• Samarbeid med vertskommunene angående barnehager/SFO 

• Ekstraordinære OSO-møter 

• Økt møtefrekvens i form av digitale møter internt i senteret og med samarbeidspartnere i og 

utenfor Helgelandssykehuset 

• Informasjonsskriv til kommunene og fastleger 

• Arbeid med nye prosedyrer, rutiner og planverk i forbindelse med pandemi 

(innleggelsesrutiner, forsendelser av covid-19-tester) 

• Registrering av ulike kommunekontakter 

• Etablerte nettsider med kommunal koronainformasjon 

 
 

7 Overordnet samarbeidsorgan (OSO) mellom Helgelandssykehuset og 

kommunene på Helgeland 
 

Overordnet samarbeidsorgan (OSO) er et rådgivende organ for Helgelandssykehuset HF og 

kommunene på Helgeland. 

OSO har som formål å utvikle et velfungerende faglig/administrativt samarbeid mellom kommunene 

og Helgelandssykehuset HF. 

OSO skal arbeide for gode samhandlingsarenaer på Helgeland med gjensidig dialog mellom 
forvaltningsnivåene og bidra til økt forståelse for partenes ulike utfordringer og muligheter. 
OSO skal tilrettelegge for gode prosesser og bidra til utvikling av gode pasientforløp. 
 
Representantene fra Helgelandssykehuset og kommunene har stemmerett. 
Representanter fra Fylkesmannen, Nord universitet, brukerutvalg, KS og fagforeningene har møte- og 
talerett i OSO.  
 
Overordnet samarbeidsorgan har hatt seks møter i 2020.  

 

7.1 Fagråd for fastleger 
Fagråd for fastleger er opprettet i OSO for å skape en møteplass for fastlegene i kommunene og 

legene i helseforetaket. Pr. tiden fungerer kommuneoverlegeforumet som et midlertidig fastlegeråd. 

 



 

6 

7.2 Samhandlingskonferanse 
Samhandlingskonferansen 2020 ble avlyst grunnet covid-19-pandemien.  

 

7.3 Kliniske samarbeidsutvalg (KSU) 
OSO kan opprette kliniske samarbeidsutvalg (KSU) for utredning av spesifikke 
problemstillinger knyttet til samarbeidet mellom kommunene og Helgelandssykehuset. 
 
Slike utvalg gis mandat av OSO og rapporterer til OSO. KSU`ene skal ha like mange 
medlemmer fra kommunene og fra Helgelandssykehuset. OSO behandler forslagene fra 
KSU`ene og beslutter hvordan resultatene skal følges opp.  

KSU – forberede overgang til Helsefellesskap 

I OSO den 04.02.2020 sak 10/2020 ble det besluttet å etablere et KSU for å forberede overgangen til 

Helsefellesskap. 

KSU – for prosedyrer som krever samhandling 

I OSO den 02.06.2020 sak 45/2020 ble det besluttet å oppnevne et KSU for prosedyrer som krever 

samhandling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. 

KSU – for omforente beredskapsplaner 

I OSO den 02.06.20 sak 39/2020 ble det besluttet å etablere et KSU for samhandling om 

beredskapsplaner mellom kommunene på Helgeland og Helgelandssykehuset. 

 

8 Brukerutvalget (BU) 
 

Brukerutvalget (BU) er et aktivt rådgivende organ for administrerende direktør og styret.  

Brukerutvalget ble etablert første gang i 2002. Senter for samhandling er tillagt oppgaven å være 

sekretariat for brukerutvalget.  

Fokus for brukerutvalget i 2020 har i hovedsak vært å bli en aktiv part i ulike utviklingsprosjekter som 

foregår i regi av Helgelandssykehuset. Antall brukermedvirkere i utvalg, råd og prosjekt har økt 

betydelig i løpet av året.   

Brukerutvalget skriver egen årsmelding som kan leses på nettsidene. 

Brukerutvalget har hatt sju møter i 2020. I tillegg avholdes arbeidsutvalgsmøter (AU) jevnlig for 

forberedelse av brukerutvalgsmøtene. AU består av leder, nestleder og sekretariat. 

9 Lærings- og mestringssenteret (LMS) 
 

Pasient- og pårørendeopplæring er en av spesialisthelsetjenestens fire lovpålagte hovedoppgaver. 

https://helgelandssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/brukerutvalget#arlige-meldinger


 

7 

Lærings- og mestringssentrene har som hovedoppgave å være et helsepedagogisk ressurssenter der 

de ansatte i Lærings- og mestringssentrene veileder og underviser tverrfaglig helsepersonell i 

sykehus og kommune, brukerrepresentanter og studenter. 

Målet med denne undervisningen er å øke den helsepedagogiske kompetansen som igjen kan bidra 

til økt helsekompetanse i befolkningen.  

Lærings- og mestringssentrene arbeider også med kvalitetssikring og koordinering av gruppebaserte 

lærings- og mestringskurs i regi av Helgelandssykehuset i nært samarbeid med kommunene på 

Helgeland. 

Helsepedagogisk kompetanseheving: 

• Helsepedagogisk grunnkurs har tverrfaglig helsepersonell fra sykehus og kommuner på 

Helgeland som målgruppe. Helsepedagogisk grunnkurs inkluderer deltakere fra 

pasientorganisasjoner som er aktive brukermedvirkere i lærings- og mestringskurs. 

Lærings- og mestringssenterets rådgivere arrangerte og foreleste i helsepedagogisk 

grunnkurs for helsepersonell fra kommune- og spesialisthelsetjeneste og 

brukerrepresentanter tidlig i 2020. Som en del av prosjektet Samhandling om 

«Mestringstreff» på Helgeland, se punkt 5. i denne rapporten, ble en AV1-robot testet ut i 

grunnkurs helsepedagogikk.  

• Kurslederkurs der målgruppen er helsepersonell og brukerrepresentanter som selv 

arrangerer Helsepedagogisk grunnkurs i regi av spesialisthelsetjenesten måtte planlegges på 

nytt i 2020 grunnet koronasituasjonen. Det måtte endres fra å være et fysisk kurs til å bli et 

delvis digitalt kurs.  

Kurslederkurs ble planlagt og utarbeidet i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for 

læring og mestring innen helse (NK LMH) og fagnettverket for læring og mestring i Helse 

Nord. SFS er medarrangør for kurset som skal arrangeres i 2021. Ny planlegging førte til at 

kurslederkurset i Helse Nord blir en ny pilot i prosjektet som er ledet av NK LMH. 

 

Diagnoseavhengige Lærings- og mestringskurs i regi av spesialisthelsetjenesten. 

Målgruppen for disse kursene er pasienter og pårørende som henvises av lege til mestringskurs etter 

å ha fått en medisinsk diagnose. 

Det ble arrangert lærings- og mestringskurs for pasienter og pårørende før korona- nedstengning i 

mars 2020. Deretter medførte koronasituasjonen omdisponering av personell og LMS-tilbudene ble 

utsatt i perioder hvor helseforetaket var i gul beredskap grunnet omprioritering av aktivitet.  

Etter gjenåpning av samfunnet og grønn beredskap i helseforetaket, ble det igjen gjennomført 

pasient- og pårørendeopplæring i små grupper med opptil 10 deltakere (pasienter + pårørende) i 

henhold til nasjonale anbefalinger.  

Egen smittevernsprosedyre for lærings- og mestringskurs ble utarbeidet. Kurstilbudene ble tilpasset 

smittevernsprosedyrer med avstandskrav og hygienerutiner. Man så på nye muligheter for delvis 

digital deltagelse, og å samle deltagerne lokalt for å hindre smitte på tvers av kommunegrensene. 

Det ble blant annet etablert et samarbeid mellom sykehusenhetene der man samlet små grupper 

med pasienter i byene Mosjøen og Sandnessjøen. Deltagerne hadde undervisning og samtaler på 
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digital plattform/Whereby med lokalt helsepersonell som kursledere. På den måten opprettholdt 

man gruppetilhørighet samtidig som reisevirksomheten ble redusert og smittevernet kunne 

opprettholdes.  

Delvis digitale grupper ble evaluert fortløpende og blir evaluert via Questback-evalueringsskjema 

som sendes pasient – og pårørende og deltagende helsepersonell i 2021 

Kurs for store pasientgrupper med lang ventetid ble etter vurdering av medisinsk ledelse prioritert, 

eksempelvis diabetes, hjerte og sykelig overvekt. 

 

10 Koordinerende enhet (KE) og koordinatorer 
 

Spesialisthelsetjenesteloven og primærhelsetjenesteloven forutsetter at pasienter som har behov for 

komplekse eller langvarige og koordinerte tjenester skal få oppnevnt koordinator. Arbeidet med å 

implementere regionale retningslinjer og funksjonsbeskrivelser i Helgelandssykehuset, har imidlertid 

ikke hatt den ønskede progresjonen. Dette arbeidet må sees i sammenheng med andre 

koordinatorroller som flere pasientgrupper tilkommer herunder ulike prosjekter innen pasientforløp.  

Nettsider med oversikter over kommunale koordinerende enheter og kommunale kontaktinstanser 

for utskrivningsklare pasienter oppdateres årlig, så også i 2020.  

 

 

11 Praksiskonsulentordningen (PKO) 
 

Praksiskonsulenter (PKO) er et nettverk av allmennpraktiserende leger med deltidsstillinger i 

sykehuset som skal bidra til å styrke samarbeidet mellom sykehuset, allmennpraktiserende leger 

(fastleger) og den kommunale pleie- og omsorgstjeneste, til det beste for pasienten.  

Helgelandssykehuset har i 2020 ikke hatt praksiskonsulenter eller praksiskoordinator. Stillinger har 

blitt lyst ut, men ingen er ansatt. 

 

12 Samhandlingsavvik / samhandlingshendelse 
 

Senter for samhandling har gjennom 2020 registrert samhandlingsavvik mellom helseforetak og 

kommunene på Helgeland. Det registreres betydelig flere avvik inn til helseforetaket enn ut fra 

sykehusene til kommunene. I tall har vi registrert ca. 100 avvik til sykehus og 20 avvik til kommuner.  

Det er blitt jobbet fram og etablert bedre rutiner for oppfølging og tiltak knyttet til 

avvikshåndteringen av samhandlingsavvikene.  Fremdeles er det ikke gode nok digitale systemer for 

registrering og oppfølging av samhandlingsavvik. Det er også behov for et avvikssystem som kan 

benyttes av pasienter og pårørende for å gi tilbakemeldinger til helseforetaket på opplevd 

pasientbehandling og samhandling. 
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13 Opprettelse av samhandlingskoordinatorer (SK) 

Helgelandssykehuset 
 

Det er i 2020 opprettet samhandlingskoordinatorer (SK) som skal ha ansvaret for at 

Helgelandssykehuset håndterer samhandlingsavvikene likt og på en god måte. Det er for å ivareta 

pasientsikkerheten og kvalitet. Senter for samhandling har i samarbeid med SK og arkivtjenesten 

utarbeidet ny prosedyre for behandling av samhandlingsavvik. 

Samhandlingskoordinatorene (SK): 

Det er tre personer som ivaretar rollen som samhandlingskoordinatorer i Helgelandssykehuset. De 

har ansvar for avviksoppfølgingen for Helgelandssykehuset, dog med følgende primæransvar (dette 

kan bli endret) 

• SK Rana: enhet Rana 

• SK Mosjøen: enhet Mosjøen, enhet Psykisk helse og rus 

• SK Sandnessjøen: enhet Sandnessjøen med Brønnøysund, enhet Prehospital. 

SK utgjør et kollegium med felles ansvar for oppgaver knyttet til hele Helgelandssykehuset, herunder 

å bistå hverandre ved fravær og jevne ut arbeidsoppgaver og -belastning. 

SK har felles e-postadresse: samhandlingsavvik@helgelandssykehuset.no 

Samhandlingssjef er også knyttet opp til denne gruppen. 

Oppgaver:  

• Bidra med utarbeidelse/revidering av prosedyre for samhandlingsavvik 

• Ansvar for mottak, registrering, fordeling, utsending av samhandlings avvik 

• Sjekke at avviket er lukket når det er behandlet ferdig 

• Føre statistikk og kategorisering av avvikene 

• Oppfølging av samhandlingsavvik  

• Ideutveksling/kunnskapserfaring mellom enhetene 

 

14 Helgelandssykehuset.no/samhandling 
 

SFS arbeider med oppdatering av sine nettsider, herunder de ulike sidene som er lenket til 

samhandling.  

 

15 Møter mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten 

på Helgeland vedrørende samhandling 
 

mailto:samhandlingsavvik@helgelandssykehuset.no
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SFS har avholdt møter mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Før 

nedstengningen i mars var senter for samhandling i gang med å planlegge nye møterunder med alle 

kommunene. Disse måtte utgå. 

I stedet deltok senter for samhandling i jevnlige møter mellom sykehusenhetene og kommunene 

vedr. samarbeid omkring pandemisituasjonen. 

 

16 Tjenesteavtaler 
 

Samarbeidsavtalene og tjenesteavtalene ble revidert i 2018. Det avventes med ny revidering til 

Helsefellesskap Helgeland setter ned et faglig utvalg for revidering av tjenesteavtalen. 

 

17 Fastlegenytt  
 

Senter for samhandling har ansvar for å utarbeidelse og utsending av Fastlegenytt. Informasjonen 

skal være nyttig for fastleger og henviser til Helgelandssykehuset. Fastlegenytt sendes ut 1 gang i 

måneden og publiseres på våre nettsider. 

 
 

 

 


