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Medlemmer OSO 2020 – 2022. 

Sekretariat.  

Gry Kristin Fjellgaard, rådgiver Senter for samhandling. 
Helgelandssykehuset HF 

gry.kristin.fjellgaard@helgelandssykehuset.no 
 

Møte og talerett  Vara  

Anne Lise Brygfjeld, brukerrepresentant nei   

Sonja Revhaug, Fylkesmannen i Nordland ja   

Lisa Friborg, KS Nordland. nei   

Anne Rigmor Eliassen, Spekter 
 

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

 

Bente Steinmo, fagforbundet/LO 
 

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

 

Øyvind Christiansen, representant for Universitetene 
i Nord. 

ja   

Torolf Slettevoll, KS e-komp ja   

Inviterte 
Lindis Burheim, prosjektsjef Sykehusbygg 
Ole Hope, prosjektdirektør Nye Helgelandssykehuset 
Hege Mørk, rådgiver samhandlingsavdelingen Helgelandssykehuset 
 

 

Kommunene Helgeland: møtt Vara møtt 

Lill Inger Reinfjell, enhetsleder helsetjenester Vefsn 
kommune 

ja Rachel Berg, Kommunalsjef Vefsn kommune.   

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

ja   

Tove Karin Solli, Helse- og velferdssjef Brønnøy 
kommune 

nei Tonje Johansen, Pleie og omsorgssjef 
Brønnøy kommune  

nei 

Siv Nilsen, Kommunalsjef Herøy kommune 
 

nei Pål Bleka, Kommunalsjef 1. Dønna kommune nei 

Frode Berg, Kommuneoverlege Rana kommune 
  

nei Julia Gruben  
 

nei 

Britt Blaunfeldt Petersen, Kommuneoverlege 
Hattfjelldal kommune 

ja Turi Thorsteinsen   

Helgelandssykehuset HF  Vara   

Knut Roar Johnsen, samhandlingssjef, 
samhandlingsavdelingen, Helgelandssykehuset HF  

ja   

Hanne Frøyshov, medisinsk direktør, avdeling for 
fag, forskning og utdanning, Helgelandssykehuset HF 

nei Anne Ingeborg Pedersen, rådgiver avdeling 
for fag, forskning og utdanning 
Helgelandssykehuset HF.   

nei 

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

ja Jeanett Pedersen, konstituert klinikksjef, 
akuttmedisinsk klinikk, Helgelandssykehuset, 
HF 

 

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

nei Grete Mo, konstituert klinikksjef, medisinsk 
klinikk, Helgelandssykehuset HF 

nei 

Odd Magne Rønning, områdesjef Ambulanse 
Helgelandssykehuset HF 

nei Arve Smedseng, områdesjef pasientreiser. 
Helgelandssykehuset HF 

nei 

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

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

ja 

mailto:gry.kristin.fjellgaard@helgelandssykehuset.no
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Protokoll etter møtet 09.12.21. 
 

Følgende saker ble meldt inn etter utsendelse av saksliste: 

• Status spesialisthelsetjenester for sørsamisk befolkning (tatt opp under nytt fra 

Helgelandssykehuset den 27.05.21 og 02.09.21 v/ Sidsel Forbergskog) 

• Status Helgelandslegen (sak 71/2021 v/ Britt Blaunfeldt Petersen) 

 

Sak 119/2021 Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.  
(vedlegg 1 Protokoll OSO 14.10.21)                                             
                                                                                                                               

 

Vedtak: 

• Saken godkjennes 

 

Sak 120/2021 Nytt fra kommunene          

Kommunene jobber mye med smittesporing etter coronasmitte. 

I Vefsn er en god del covid-smitte. Det håp om å få ansatt flere leger. Her leies inn lege som har 

oppgaver innenfor smittevern. Vefsn legesenter er flyttet i nye lokaler. 

Nytt fra KS e-komp:  
KS e-komp v/ Torolf Slettevoll informerer om utbredelse av kjernejournal (KJ) i flere kommuner. Nytt 
er at prøvesvar (NILAR = Nasjonal informasjonstjeneste for oppslag av laboratorie- og 
radiologisvar) vil kunne leses i kjernejournal (forventet i produksjon Q3 2022). Dokumentdeling fra 
sykehus vil bli tilgjengelig i KJ, her gjenstår kun juridiske avklaringer. Pasientenes legemiddelliste (PLL) 
og sentral foreskrivingsmodul (SFM) er under utvikling. SFM for kommunal PLO forventes klar til 
levering Q3 2022.  PLL er i pilotfase i Helse Vest og Bergen kommune, et prosjekt som har 3-års 
perspektiv. KS e- komp inviteres til å kontakte samhandlingssjef ved behov for bistand når endringer i 
kjernejournal skal utprøves i kommuner.   
 

Vedtak: 

• OSO tar saken til orientering 
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Sak 121 /2021 Nytt fra Statsforvalteren v/Sonja Revhaug           

Statsforvalteren er opptatt av overgang til Helsefellesskap i regionen og følger med på utviklingen av 

Helsefellesskap på Helgeland.                                             

 

Vedtak: 

• OSO tar saken til orientering 

 

 

Sak 122/2021 Nytt fra Helgelandssykehuset v/Knut Roar Johnsen, samhandlingssjef 

Helgelandssykehuset.    

Samhandlingssjef informerer om:                                             

1. Helgelandssykehuset har i den siste tiden fått tilsendt faktura som følge av bistand fra 

brannetaten i enkelte kommuner. Dette er en ny praksis, og det foreligger ingen formell 

avtale om godtgjøring eller fakturering av ulike samarbeid eller støtteoppgaver. 

Dersom etatene / partene skal fakturere hverandre må det foreligge skriftlig avtale. 

Helgelandssykehuset bistår den enkelte kommune ifb. innleggelse av veneflon, 

kateterisering, løfting etc., uten at kommunen blir fakturert. 

2. Nye klinikksjefer i Helgelandssykehuset er ansatt 

3. Nye kommunemøter i forbindelse med økt covid-smitte er iverksatt. Disse avholdes hver 

fredag. Innkalling gjøres via postmottak til alle kommuner. Kommunerepresentanter 

inviteres til å sende kontaktinformasjon til samhandlingsavdelingen for separat innkalling og 

tilsendelse av referat. 

4. Jordmoravtaler er gjennomgått og revidert. Disse sendes ut når avtalene er endelige.  

5. Utfordringer ved høyt antall utskrivningsklare pasienter.  

6. Det har vært innspillsmøte i Helse nord om revidering av veileder for samarbeidsavtaler er i 

gang.  

7. Ny prosjektdirektør for Nye Helgelandssykehuset ble ansatt 07.12.21 

Ang 1. Dersom kommunene skal fakturere Helgelandssykehuset må det utarbeides en avtale. 

Ang 4. Anne Rigmor Eliassen, barnepleier Helgelandssykehuset ønsker tilbakemelding fra kommuner 

på hvordan kommuner og Helgelandssykehuset kan bli bedre på samhandling om 

svangerskapsomsorg og følgetjenester. Samhandling om svangerskapsomsorg og følgetjenester 

følges opp i senere OSO-møter/ i Helsefellesskap Helgeland 

Ang 5. Det uttrykkes at diskusjoner om utskrivningsklare pasienter bør tas på laveste nivå, mellom 

aktuelle avdelinger og kommuner, da dette ikke gjelder alle kommunene. Det er ønskelig at 

informasjon om trender og utviklingstrekk legges ved protokollen.  Se vedlegg 2, Oversikt 

utskrivningsklare pasienter, kommunevis. 
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Dette er også tema under «gode pasientforløp» som presenteres senere i møtet. Samhandlingssjef 

ønsker tilbakemelding på konkrete områder der Helgelandssykehuset kan forbedre seg når det 

gjelder utskriving av pasienter 

Ang 6. Samhandlingssjef inviterer til samarbeid og dialog dersom kommunene blir involvert i dette 

arbeidet. 

 

Vedtak: 

• OSO tar sakene til orientering 

 
 
 

Sak 123/2021 Nytt fra Brukerutvalget, Anne Lise Brygfjeld, leder av Brukerutvalget 
 
Saken utgikk                                                                                                                                                 
 

 

Sak 124/2021 Nye Helgelandssykehuset v/ Lindis Burheim prosjektsjef Sykehusbygg 
 
 

Prosjektsjef fra Sykehusbygg, Lindis Burheim presenterte og delte en Power-Point presentasjon som 

legges som vedlegg 3 Status Nye Helgelandssykehuset. 

Prosjektet jobber etter visjonen om at Helgelandssykehuset skal bli Norges beste lokalsykehus. 

Helgelandssykehuset er prosjekteier. Daglig ledelse i prosjektet skjer ved prosjektdirektør for 

utviklingsarbeidet i Helgelandssykehuset og prosjektsjef for utbyggingen fra Sykehusbygg. 

En er nå inne i konseptfasen der en skal utvikle en helhetlig løsning for Nye Helgelandssykehuset i 

Sandnessjøen, Mo i Rana og Mosjøen. 

I steg 1 skal en utrede ulike alternativ før en kommer med en anbefaling av alternativ for 

videreutvikling. 

Det ligger muligheter for å videreutvikle samhandlingen mellom kommunehelsetjenesten og 

Helglandssykehuset ved samlokalisering og sambruk av areal og ressurser. 

Det fins flere gode eksempler på sykehusprosjekt der en har fått til det. 

For sykehuset, berørte kommuner og utbyggingsprosjektet er det vesentlig i en tidlig fase å 

identifisere intensjoner og ambisjoner om samarbeid, samorganisering og samlokalisering. 

Dette er også nevnt i styringsdokumentet for prosjektet.  

 
 

Vedtak: 

• OSO tar saken til orientering 
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Sak 125/2021 Gode pasientforløp v/Hege Mørk, rådgiver, samhandlingsavdelingen 

Helgelandssykehuset HF og Lill- Inger Reinfjell enhetsleder helsetjenester Vefsn kommune 

OSO orienteres om  

• Læringsnettverket Gode pasientforløp i regi av KS og FHI 

• Hvordan det jobbes med «Gode pasientforløp» ved Helgelandssykehuset 

• Hvordan det jobbes med «Gode pasientforløp» i deltakende kommuner 
 

Hege Mørk deler en PowerPoint-presentasjon som legges som vedlegg 4, Gode pasientforløp. 

11 kommuner på Helgeland og Helgelandssykehuset deltar i læringsnettverket. Læringsnettverket 
hadde sin første samling i oktober hvor ca. 70 personer deltok. Neste samling er i februar.  
Deltakere ser på hvilke kvalitetsforbedringer man kan gjøre i egen organisasjon. 
Det er gjort kartlegging av forbedringsområder som tas med som bakgrunnskunnskap i det videre 
arbeidet. 
Kommunene som deltar i nettverket er i gang med å kartlegge utfordringer ved utskriving mellom 
nivåer og egne avdelinger/tjenestetilbydere. 
 

Vedtak:  

• OSO tar saken til orientering 

 

 

 

Oppfølgingssaker: 

Oppfølging av Spesialisthelsetjenester til den sørsamiske befolkningen v/Sidsel 
Forbergskog, assisterende klinikksjef Psykisk Helse og rus Helgelandssykehuset HF. 
 
Sidsel Forbergskog deler en PowerPoint-presentasjon som viser status over gjennomførte og 
planlagte tiltak, se vedlegg 5 Spesialisthelsetjenester til den sør-samiske befolkningen. 
 

• Arbeidet forankres i fagavdelingen v/medisinsk direktør 
• I framtidige utlysningstekster oppfordres personer med sør-samisk språk- og 

kulturforståelse å søke 
• DMS Sør-Helgeland i Brønnøysund får skilting på sør-samisk 
• Det skal ansettes koordinator i 50 % for å videreføre arbeidet med tiltaksplanen 

 
 

 
Vedtak: 

• OSO tar saken til orientering 
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Sak 71/2021 Helgelandslegen v/ Britt Blaunfeldt Petersen, kommuneoverlege Hattfjelldal 

kommune                    

OSO blir informert om status i prosjektet. 
Det fokuseres på allmennlegeperspektivet i utlysningstekst for LIS1-leger. Allmennmedisin-spekteret 
skal ivaretas ved rekruttering og innstilling til disse stillingene. 
Tekst i stillingsannonsen er endret og nytt forslag er ikke kommet. 
Det er dannet en arbeidsgruppe bestående av Audun Hov (kommuneoverlege Herøy kommune), 
Stein Steinert (leder ALIS Nord), Anette Fosse (leder for Nasjonalt senter for Distriktsmedisin), 
Rådmann i Hattfjelldal, Britt Blaunfeldt Petersen (kommuneoverlege Hattfjelldal kommune) og Rune 
Aanes fra Dønna. For administrativ forankring er også Stian Skjærvik (rådmann i Hattfjelldal 
kommune) medlem i gruppen.  
ALIS Nord stiller med lønnsmidler til prosjektleder ansettes i 50% stilling som skal jobbe med 
prosjektet Helgelandslegen. Det er søkt Nasjonalt senter for Distriktsmedisin om økonomisk støtte til 
reisevirksomhet og dette er innvilget med kr 50 000. 

 

Vedtak: 

• OSO tar saken til orientering 

• Informasjon om aktuelle kandidater til prosjektlederstilling deles med Britt Blaunfeldt 

Petersen 

 

Sak 59/2020 Etablering av Helsefellesskap Helgeland v/Hege Mørk, rådgiver 

samhandlingsavdelingen og Knut Roar Johnsen, samhandlingssjef Helgelandssykehuset HF. 

Hege Mørk deler en PowerPoint presentasjon som viser status i arbeidet, vedlegg 6 Etablering av 

Helsefellesskap. 

Det har vært gjennomført møter med regionrådssekretariat og medlemmer i arbeidsgruppen for 
etablering av Helsefellesskap. 
Administrerende direktør i Helgelandssykehuset, Hulda Gunnlaugsdottir og samhandlingssjef i 
Helgelandssykehuset deltok i møte med Helgeland regionråd den 03.12.21. for å diskutere status 
Helsefellesskap Helgeland. De vil også delta i møte i Helgelandstinget. 
 
Det foreslås å arrangere seminar den 26.01.22. Bakgrunnen for dette er for å skape engasjement for 
deltakelse i Helsefellesskap på Helgeland. 
 

 

Vedtak: 

• OSO tar saken til orientering. 

• OSO stiller seg bak forslaget om å arrangere et seminar og kan stå som avsender av invitasjon 

• OSO bes komme med forslag til tema og innledere 
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Sak 126/2021 Kompetanseplan i Helgelandssykehuset og utdanningsprosjekter v/Silje 

Paulsen, rådgiver Helgelandssykehuset HF.                                                          

Status for sakene: 

• Sak 84/2021 Kompetanseplan Helgelandssykehuset v/Silje Paulsen 

• Sak 96/2021 Ny erfaringsbasert master i digitale helsetjenester v/Silje Paulsen 

Saken utgikk, men tas opp i senere OSO-møte. 

 

 

Sak 116/2021 Overgang fra OSO til Helsefellesskap Helgeland v/ Knut Roar Johnsen, 

samhandlingssjef Helgelandssykehuset                                                       

OSO må ha en plan for dette, jamfør protokoll fra OSO-møtet 14.10.21. 

 
 
Vedtak: 
 

• OSO tar saken til orientering 

• Ekstraordinært møte i OSO gjennomføres i etterkant av seminar om Helsefellesskap den 
26.01.2022 

 
 
 
 
 

Sak 117/2021 Samhandlingskonferansen på Helgeland 2022 v/Hege Mørk, rådgiver 
samhandlingsavdelingen Helgelandssykehuset HF.                                             
 
Hege Mørk presenterer status og plan for framdrift, se vedlegg 7a, samhandlingskonferansen 2022. 
 
Arbeids- og styringsgruppene presenteres, se vedlegg 7b, arbeidsgruppe samhandlingskonferansen 
2022. 
 
Hege Mørk er bindeledd mellom gruppene. 

 

Vedtak:  

• OSO tar saken til orientering 

• OSO støtter forslaget med å arrangere konferansen 8. og 9.juni 2022 

• OSO kommer med forslag til overordnet tema innen utgangen av desember 
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Oppfølging av sak 58/2020 Felles prosedyrer kommuner og Helgelandssykehuset 

Samhandlingssjef presenterer saken på vegne av Hanne Frøyshov, medisinsk direktør 

Helgelandssykehuset HF.     

Samhandlingsavdelingen mottar flere henvendelser som knyttes opp mot prosedyrer og 

retningslinjer, og som omhandler både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.  

Med bakgrunn i disse henvendelsene er det behov for å gjennomgå, revidere gamle prosedyrer samt 

å utarbeide nye prosedyrer og retningslinjer.. 

Overordnet samarbeidsorgan (OSO) kan opprette kliniske samarbeidsutvalg (KSU) for utredning av 

spesifikke problemstillinger knyttet til samarbeidet mellom kommunene og Helgelandssykehuset. 

https://helgelandssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/klinisk-samarbeidsutvalg-ksu 

OSO bes om å etablere et klinisk samarbeidsutvalg (KSU)/faglig samarbeidsutvalg (FSU) som har i 

oppgave å velge ut fagpersoner til faglige utvalg (FU) som skal revidere, evt. utarbeide nye 

prosedyrer som omhandler både spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten og fastlegene på 

Helgeland. 

OSO opprettet et KSU for felles prosedyrer mellom kommuner og Helgelandssykehuset, jfr. vedtak i 

OSO den 02.06.21, jamfør sak 58/2020. 

 

 

Forslag til vedtak: 

• OSO ber medlemmene komme med navn på medlemmer som skal utgjøre et KSU/FSU 

• Dette KSU /FSU består av 2 representanter fra kommunehelsetjenesten, 2 fra 
spesialisthelsetjenesten, 1 brukerrepresentant og sekretær  

• KSU / FSU har i oppgave å foreta en gjennomgang av omforente prosedyrer samt se på 
behovet for å etablere nye prosedyrer 

• Dette KSU/FSU etablerer ulike faglige utvalg (FU) med representanter fra relevante 
fagområder avhengig av sak/fag. Disse FU lager prosedyrer som går på tvers av 
forvaltningsområder f.eks. inn- og utskrivning av pasienter, inkludert plan for hvordan 
prosedyrene skal implementeres i organisasjonene.  

• Samhandlingssjef sender forespørsel til kommuneoverlegeforum for utvelgelse av kandidater 
fra kommunene. 

 
 
 
 
 
Vedtak: 

• OSO tar saken til orientering 

• OSO oppretter KSU/FSU som beskrevet i forslag til vedtak 

• OSO kommer med navn på medlemmer som skal utgjøre et KSU/FSU innen en uke 

• Kommuneoverlegeforum kontaktes for utvelgelse av kandidater fra kommunene. 

• Samhandlingsavdelingen kaller inn til første møte 
 

https://helgelandssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/klinisk-samarbeidsutvalg-ksu


10 
 

 

Sak 127/2021 Eventuelt.                                                                                                  

Innmeldte saker ble tatt opp under egne punkter tidligere i møtet. 

 


