
 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSO HELGELAND 
 
 
AGENDA OG VEDLEGG: 
 
 
DATO, KLOKKESLETT OG STED: 
02.09.21.      10.00-15.00 



  

 

 

 

Medlemmer OSO 2020 – 2022. 

 

Kommunene Helgeland: møtt Vara møtt 

Hege Harboe Sjåvik, kommuneoverlege Vefsn 
kommune 
 

ja Vara: Rachel Berg, Kommunalsjef Vefsn 
kommune.  
 

 

Ingelise Egelund, helserådgiver ved 
samfunnsmedisinsk avdeling Alstahaug kommune 
 
 

nei Vara: Kjell Olav Lund, kommunalsjef Helse 
og velferd Leirfjord kommune 
 

nei 

Tove Karin Solli, Helse- og velferdssjef Brønnøy 
kommune 
 

nei Vara: Tonje Johansen, Pleie og omsorgssjef 
Brønnøy kommune  
 

nei 

Siv Nilsen, Kommunalsjef Herøy kommune 
 

nei Vara: Pål Bleka, Kommunalsjef 1. Dønna 
kommune 
 

nei 

Frode Berg, Kommuneoverlege Rana kommune 
 
  

ja Vara: Julia Gruben er foreslått, men vi  
Avventer svar fra IHR 

 

Britt Blaunfeldt Petersen, Kommuneoverlege 
Hattfjelldal kommune 
 

ja Vara: Turid Thorsteinsen står oppført, men 
vi  
Avventer svar fra IHR 

 

     

Helgelandssykehuset HF  Vara   

Knut Roar Johnsen, samhandlingssjef, 
samhandlingsavdelingen, Helgelandssykehuset HF  
 

ja Vara:   

Fred Mürer, medisinsk direktør, senter for fag, 
forskning og utdanning Helgelandssykehuset HF 
 

nei Vara: Anne Ingeborg Pedersen, rådgiver 
senter for fag, forskning og utdanning 
Helgelandssykehuset HF. 
   

ja 

Rose Rølvåg, konstituert klinikksjef, klinikk for 
diagnostikk og medisinsk service, 
Helgelandssykehuset HF 
 

nei Vara: Jeanett Pedersen, konstituert 
klinikksjef, akuttmedisinsk klinikk, 
Helgelandssykehuset, HF 
 

nei 

Ole Johnny Pettersen, områdesjef, medisinsk 
område, Rana 
Helgelandssykehuset HF 
 

ja Vara: Grete Mo, konstituert klinikksjef, 
medisinsk klinikk, 
Helgelandssykehuset HF 
 

 

Odd Magne Rønning, områdesjef Ambulanse 
Helgelandssykehuset HF 
 
 

nei Vara: Arve Smedseng, områdesjef 
pasientreiser. Helgelandssykehuset HF 
 

nei 

Rune Holm, klinikksjef, klinikk psykisk helse og rus, 
Helgelandssykehuset HF 
 

nei Vara: Sidsel Forbergskog, ass.klinikksjef, 
klinikk psykisk helse og rus 
Helgelandssykehuset HF 
 

ja 



  

 

 

 

Sekretariat.  

Gry Kristin Fjellgaard, rådgiver Senter for samhandling. 
Helgelandssykehuset HF 

gry.kristin.fjellgaard@helgelandssykehuset.no 
 

 

Møte og talerett  Vara  

Anne Lise Brygfjeld, brukerrepresentant 
 

ja   

Morten Juul Sundnes, fylkeslege, Fylkesmannen i 
Nordland 
 

nei 
 

Lars Utne Haukland, assisterende fylkeslege, 
Fylkesmannen Nordland 
 

nei 

Lisa Friborg, KS Nordland. 
 

ja   

Anne Rigmor Eliassen, Spekter 
 
 

ja 1.vara  
Edith Rølvåg 
2.vara   
Ann-Helen Salamonsen 
 

 

Bente Steinmo, fagforbundet/LO 
 
 
 
 

ja 1.vara   
Ann-Helen Salamonsen 
2.vara  
Edith Rølvåg 

 

Øyvind Christiansen, representant for Universitetene i 
Nord. 
 

ja   

Torolf Slettevoll, KS e-komp ja   

 
Inviterte 
 

 

Jørgen Simensen, avdelingsleder AMK og legevakt Helgelandssykehuset JA 

Jim Roger Fagerdal, konstituert områdesjef kirurgi, Sandnessjøen JA 

Merethe Myrvang, prosjektkoordinator, Nye Helgelandssykehuset JA 

Hege Mørk, rådgiver, Helgelandssykehuset JA 

Maria Skjelbakken, prosjektkoordinator, Helgelandssykehuset JA 
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Protokoll etter møtet 02.09.21 
 

Sak 99/2021 Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. (vedlegg 1 Protokoll OSO 27.05.21)                                             
                                                                                                                                                   

 

Vedtak: 

• Saken godkjennes 

 

 

Sak 100/2021 Nytt fra kommunene     

Kommunenes har mange oppgaver knyttet til coronapandemien. Helsepersonell er opptatt med 

oppgaver som testing, smittesporing og vaksinering.  Det er mye sykdom i befolkningen og 

influensasesongen nærmer seg. Det er ønsket at kommunene og sykehuset er proaktive i denne 

situasjonen og legger planer for sprengt kapasitet.      

I Vefsn er det opprettet en stilling som fast vikar for fastleger. Det er ikke gjort tilsetting i denne 

stillingen. 

Oppdatering av status «Helgelandslegen, et prosjekt for rekruttering av fastleger til vår region» (sak 

71/2021). Utlysningsteksten for LIS 1 er endret. Noen av plassene er forbeholdt kandidater som 

ønsker en framtid på Helgeland. 

                                                                       

Vedtak: 

• OSO tar sakene til orientering 

• Det inviteres til møte med klinikksjefer for avklaring av utfordringer i tilfelle økt smitte. 

• Kommunene tar kontakt med senter for samhandling ved behov for bistand knyttet til økt 

smitte. 

 

 

Sak 101/2021 Nytt fra Statsforvalteren    

Saken utgikk                                                                      

 

 



  

 

 

 

Sak 102/2021 Nytt fra Helgelandssykehuset     

Samhandlingssjef Knut Roar Johnsen informerer om: 

Pasienters erfaringer ved norske sykehus (Pas-Opp-undersøkelsen, 2020) 

Pas-Opp er en frivillig spørreundersøkelse blant voksne somatiske døgnpasienter etter utskrivning fra 

sykehus. 

• Helgelandssykehuset scorer over landsgjennomsnittet på samtlige hovedindikatorer, som 

pleiepersonell, leger, informasjon og pasientopplevd pasientsikkerhet.  

Resultater etter nasjonal undersøkelse Helgelandssykehuset  2020 FHI 

 

 

 Ledsagerskjema.  

• Avtale om kommunalt ansatt ledsager for pasient under innleggelse i sykehus mellom 

behandlende helseforetak og pasientens hjemkommune (vedlegg 2a, avtale om ledsager) 

• Forslag er utarbeidet og er lagt ut på samhandlingssidene på Helgelandssykehuset.no. De 

legges ved som vedlegg til protokollen.  

1) Grunnlag for fakturering i forbindelse med kommunalt ansatt ledsager for pasient under 

innleggelse/døgnopphold i sykehus (vedlegg 2b, fakturering kommunal ledsager) 

2) Skjema for løpende timeregistrering med signering.  Tilstedeværelse for kommunale 

ledsagere som følger pasient under innleggelse på sykehus (vedlegg 2 c, timeliste for 

kommunal ledsager). 

• Senter for samhandling ønsker tilbakemelding på innholdet i disse skjemaene. 

 

Utlysning av stilling som samvalgskoordinator i Helgelandssykehuset. 

• Samvalg er en prosess der pasienten sammen med helsepersonell kan komme frem til en 

beslutning om hvilke metoder for undersøkelser og behandling som passer for seg. Samvalg 

sikrer at pasienten får tilstrekkelig, god og riktig informasjon om hva som kan forventes av de 

ulike alternativene. Samvalg er aktuelt i medisinske og helsefaglige beslutninger som 

innebærer valg mellom flere tilgjengelige og forsvarlige behandlingsalternativer, der 

pasientens egne prioriteringer er viktige 

• Stillingen er tidsavgrenset til perioden 2021 til og med 2023. 

• Stillingsannonse er under utarbeiding 

 

 

 

https://www.fhi.no/contentassets/be984ffcca374a0dbdf9104f66b1769f/vedlegg/helgelandssykehuset-hf.pdf


  

 

 

Tildeling av pris. 

Pål Madsen, direktør for prehospitale tjenester Helgelandssykehuset har fått Marit Ribes minnepris 

for sitt engasjement og innsats innenfor akuttmedisin og luftambulansetjeneste. 

Klinikksjef Pål Madsen får Marit Ribes minnepris 

 

Klinisk gjennomgående ledelse. 

• Den 23.08.21 ble gjennomgående klinisk ledelse ved Helgelandssykehuset innført. 

• Det vil bli avholdt møter mellom klinikksjefer og senter for samhandling for informasjon om 

blant annet tjenesteavtaler, plikter, avvik og samhandling med kommunene. 

• Senter for samhandling ønsker tilbakemelding om tema for disse møtene 

 

Spesialisthelsetjenester for den samiske befolkningen. 

Assisterende klinikkleder, Psykisk Helse og Rus, Sidsel Forbergskog, Helgelandssykehuset gir en 

statusoppdatering av Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen (jamfør sak 91/2021 OSO 

27.05.21) 

Det er etablert en intern arbeidsgruppe i Helgelandssykehuset 

• Helgelandssykehuset vil jobbe med opplæring og grunnforståelse om samisk kultur 

• Helgelandssykehuset ønsker å være i front på å ta i bruk ny teknologi både med tanke på 
språk og digital e-helse. 

• Det er viktig at det tas hensyn til urbefolkningen som har spesielle behov.  

• Det settes fokus på elementer som forståelse og respekt og en velfungerende tolketjeneste.   

• I arbeidet tas det høyde for at ulik språk- og kulturbakgrunn har betydning i utredning, 
diagnostikk og behandling.  Dette kommer tydelig til uttrykk kanskje særlig når det gjelder 
barn og gamle. 

• Ett møte i arbeidsgruppen er avholdt og møteplan er utarbeidet. 

• En regional samling er arrangert i Karasjok med fokus på utfordringer knyttet til språk, 

tolketjenester og kulturforståelse. 

• Ressursgruppe møtes i Hattfjelldal 12.-13. oktober 2021. Hattfjelldal kommune er invitert, 

Kommunen bes definere hva de ønsker å formidle til denne gruppa. 

 

                                                           

Vedtak: 

• OSO tar saken til orientering 

 
 
 
 
 

https://helgelandssykehuset.no/nyheter/klinikksjef-pal-madsen-far-marit-ribes-minnepris


  

 

 

Sak 103/2021 Nytt fra Brukerutvalget, Anne Lise Brygfjeld, leder Brukerutvalget (BU) 
 

• BU hadde sitt siste møte i mai. 

• BU etterlyser et meldesystem hvor brukere og pårørende kan melde inn egne opplevelser. 

• BU etterlyser Ungdomsråd i Helgelandssykehuset. 
Senter for samhandling informerer om at Helgelandssykehuset er i gang å få etablert 
Ungdomsråd. Det jobbes med kartlegging av ressursbehov og forankring i egen organisasjon.  
 
 

Vedtak: 

• OSO tar saken til orientering 

 

 

Sak 104/2021 Nye Helgelandssykehuset v/ Merethe Myrvang, prosjektkoordinator Nye 

Helgelandssykehuset 

Tidligere prosjektdirektør Torbjørn Aas har sluttet i stillingen og stillingen er utlyst. Administrerende 

direktør ved Helgelandssykehuset leder prosjektet fram til stillingen er besatt. Merethe Myrvang går 

gjennom er PowerPoint-presentasjon og gir en statusoppdatering av prosjektet. (se vedlegg 3 Nye 

Helgelandssykehuset.) 

• Operasjonalisering av begrepet hovedsykehus er satt i gang – økt tilstedeværelse av 

administrerende direktør, ny medisinsk direktør fra 15. sept. med hovedarbeidssted 

Sandnessjøen, hovedvekt av klinikkledere i sør. 

• Samarbeid med Grane, Hattfjelldal og Vefsn ang. vedtakspunkt 4. (somatisk poliklinisk tilbud i 

Mosjøen) – oppstart når oppdatert styringsdokument er vedtatt og konseptfasens steg 1 

starter. 

• Prosjektet er forsinket med omtrent to måneder, avhengig av avklaringer/beslutninger i 

Helse Nord RHF. Styringsdokument for neste fase skulle etter plan vært behandlet i august, 

utsatt til oktober. 

• Pågående aktiviteter: Dokumentgjennomgang i forbindelse med Tovåsen-alternativet i 

henhold til. til styresak 65-2021 samt oppdatering av styringsdokument for konseptfasens 

steg 1. 

Vedtak: 

• OSO tar saken til orientering. 

 

 

 

 



  

 

 

Sak 105/2021 Rekruttering og bruk av barnepleiere i sykehus og kommuner, v/ barnepleier Anne 

Rigmor Eliassen, Helgelandssykehuset      

Anne Rigmor Eliassen informerer om barnepleieres arbeidsområder og kompetanse og viser fagplan 

for videreutdanning til barnepleier (se vedlegg 4 Samarbeidsavtale Fagskolen i Viken)  

Barnepleiere har en kompetanse som kan brukes mer på kommunenes helsestasjoner. Ved å benytte 

seg mer av barnepleieres kompetanse kan jordmødre avlastes bedre. 

Her tydeliggjøres at et enda nærmere samarbeid mellom sykehus og kommuner kan være gunstig 

innen føde-barsel omsorg på Helgeland. 

Helgelandssykehuset har samarbeidsavtale med fagskolen i Viken for videreutdanning til 

barnepleiere. Her gis det praksisplass i Helgelandssykehuset. Anne Rigmor Eliassen oppfordrer 

kommunene til å tilby praksisplass.                                

Det foreslås at Anne Rigmor Eliassen tar dette opp med HR-avdelingen på Helgelandssykehuset 

 

Vedtak: 

• Saken tas til orientering 

 

 

 

Sak 106/2021 Forbedringsprosjekt i Helgelandssykehuset v/prosjektkoordinator og rådgiver Maria 

Skjelbakken, Helgelandssykehuset.        

Maria Skjelbakken deler en PowerPoint-presentasjon som viser prosjektets bakgrunn og formål. (se 

vedlegg 5, Forbedringsprosjekt). 

Prosjektet ser på tiltak og fokusområder som skal lede til gevinster for pasienter og for 

helsetjenesten. Disse er ikke ferdig utarbeidet eller definert og innspill imøteses 

Dialog og samhandling med primærhelsetjenesten er viktig. Primærhelsetjenesten og spesielt på 

legesiden involveres når prosedyrer skal utarbeides. 

                                           

Vedtak: 

• Saken tas til orientering 

• Prosjektet følges videre i senere OSO-møter 

• Prosjektet tar mot innspill fra OSO-medlemmer 

 



  

 

 

Sak 107/2021 Transport av psykisk syke, nye prosedyrer v/samhandlingssjef Knut Roar Johnsen og 

ass enhetsdirektør Psykisk helse og rus Sidsel Forbergskog, styringsgruppe prosjekt prehospital 

tjeneste, Helgelandssykehuset      

Fagpersoner fra Prehospital tjeneste, Psykisk Helse og Rus samt Senter for samhandling har 

utarbeidet forslag til prosedyre for transport av psykisk syke pasienter (se vedlegg 7 Transport av 

psykiatriske pasienter) 

Prosedyren er sendt til høring. Kommuneoverlegeforum (KOF) ønsker ytterligere konkretiseringer i 

prosedyren. Prosedyren er nå til drøfting mellom Prehospital tjeneste v/ Pål Madsen og KOF. 

                                                

Vedtak: 

• Saken tas til orientering 

• Det bes om konkrete forslag til endringer av prosedyreteksten. 

• Saken følges opp i neste OSO-møte. 

 

 

 

Sak 109/2021 Utskrivningsklare pasienter i Helgelandssykehuset v/ Senter for samhandling  

Samhandlingssjef Knut Roar Johnsen informerer om sommerens utfordringer med utskrivningsklare 

pasienter. 

• Det har vært en økning av antall utskrivningsklare pasienter og dette gir sykehusets flere 

utfordringer. 

• De fleste utskrivningsklare pasientene er hjemmehørende i de største kommunene. 

• Kommuner og klinikksjefer på Helgelandssykehuset er invitert til dialogmøter der denne 

saken tas opp. 

Etter innspill i møtet er det ønskelig å gå dypere inn i årsak, statistikk og datamateriale. Det vil 

fremover bli avholdt møter med de mest aktuelle kommuner. Andre kommuner vil også bli involvert 

dersom situasjonen tilsier det. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Vedtak: 

• Saken tas til orientering og følges opp i neste OSO-møte. 

• Nytt vedtaksforslag etter innspill i møtet presenteres under for innspill fra OSO-

medlemmer (endringer er markert med rødt): 

 

1. OSO viser til utfordringer med at utskrivningsklare pasienter fra Helgelandskommunene 

blir liggende i Helgelandssykehuset HF. 

 

2. OSO ber kommuner med utfordringer med å ta imot utskrivningsklare pasienter fra 

spesialisthelsetjenesten, utreder og iverksetter tiltak både på kort og lengre sikt i 

samarbeid med Helgelandssykehuset slik at pasienter kan mottas uten unødig 

oppholdstid i sykehuset. 

 

3. Det er ønskelig for kommuner på Helgeland som ikke har utfordringen pr i dag om å bli 

inkludert i prosessen etterhvert, slik at de er informert om hvilke tiltak som kan 

iverksettes ved en eventuell fremtidig utfordring. 

 

4. OSO ber om at Helgelandssykehuset rapporterer tilbake til OSO vedr.: 

- tilbakemelding fra kommunene på tiltak som planlegges og iverksettes 

- fremtidig forbruk av utskrivningsklare pasientdøgn i Helgelandssykehuset 

 

5. OSO ber om at saken videreføres til Helsefellesskapet når dette avløser OSO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Oppfølgingssaker: 

 

Sak 59/2020 Etablering av Helsefellesskap Helgeland v/Knut Roar Johnsen, samhandlingssjef 

Helgelandssykehuset        

Samhandlingssjef Knut Roar Johnsen gir en statusoppdatering og redegjør for utfordringer for 

framdriften. 

• 6 kommuner har vedtatt politisk sak. Ikke alle vedtak har samme ordlyd.  

• Det er avholdt møte mellom regionrådsledere og – sekretærer, administrerende direktør 

Helgelandssykehuset og samhandlingssjef med fokus på å sikre framdrift. 

• Regionrådssekretærer og samhandlingssjef møtes den 13.09.21 og jobber videre med 

planlegging og etablering av Helsefellesskap. Til dette møtet inviteres Frode Berg, 

kommuneoverlege i Rana og medlem av KSU. 

• Det legges plan for informasjon om Helsefellesskap til nye klinikkledere. 

• Planlagt Partnerskapsmøte utsettes og ny dato er ikke avklart. Det antydes innen mars- 22. 

• Det er utskifting av medlemmer i arbeidsgruppen (KSU) for etablering av Helsefellesskapet og 

Senter for samhandling ønsker flere medlemmer fra kommunene inn i arbeidsgruppen. 

Vedtak: 

• OSO tar saken til orientering. 

 

 

 

 

Sak 108/2021 Eventuelt 

Øyvind Christiansen, studieleder Nord Universitet deler en PowerPoint-presentasjon og gir en 

oppdatering av arbeidet med en 4-årig regional nett- og samlingsbasert sykepleierutdanning. 

(vedlegg 6 Regional deltidsutdanning Nord Universitet) 

Denne saken ble presentert i OSO 21.01.21 som sak 73/2012. 

• Nå er studiet i gang. 

• Det er tatt opp 12 studenter på deltid og 85 studenter på heltid. 

• Det er nedsatt en gruppe for å se på utfordringer og muligheter når praksisplasser skal 

fordeles mellom studenter fra Nord Universitet og fra VID. 

Vedtak: 

• Saken tas til orientering 



  

 

 

 

 

 

 

 


