
 
 

1 

 
 
 
PROTOKOLL FRA MØTE I OSO HELGELAND 2. NOVEMBER 2017 
 
OSO (Overordnet Samarbeidsorgan)  
Møtested: Fru Haugans hotell Mosjøen 
Dato:  2.november. 2017 
Tidspunkt: kl. 10:00 – 15.30  
 
Følgende deltok: 

 John Arvid Heggen, Helse og sosialsjef -Vefsn kommune.  

 Tove Karin Solli, Helse og Velferdssjef -Brønnøy kommune.   

 Siv Nilsen, Kommunalsjef -Herøy kommune.  

 Britt Blaunfeldt Petersen, Kommuneoverlege -Hattfjelldal kommune.  

 Odd Magne Rønning, Områdesjef ambulanse -Helgelandssykehuset.  

 Anne Ingeborg Pedersen, Konstituert Fagsjef -Helgelandssykehuset.  

 Camilla Straum, Konstituert Områdesjef Medisin -Helgelandssykehuset Mosjøen. 

 Elin Bye, Daglig leder -KS Nordland.  

 Sissel Jensen, -Brukerrepresentant.  

 Yngve Osbak, -Fylkesmannen i Nordland.  

 Henrik Henriksen, Spekter -Helgelandssykehuset.   

 May-Britt Mørch Bjørkmo, KS -Vefsn kommune.  

 Astri Gullesen, Rådgiver Senter for samhandling Læring og mestring -Helgelandssykehuset. 

 Knut Roar Johnsen, Samhandlingssjef -Helgelandssykehuset HF.  
 
 
Følgende hadde meldt forfall: 

 Kirsten Toft, Kommunalsjef/ kommuneoverlege -Alstahaug kommune.  

 Svein Arne Monsen, Områdesjef for Kirurgi og akutt –Helgelandssykehuset Sandnessjøen.  

 Ole Johnny Pettersen, Områdesjef Medisin -Helgelandssykehuset Rana.  

 Jeanett C Pedersen, Områdesjef Psykisk helse og rus –Helgelandssykehuset Rana.  

 Børge Nordås, Områdesjef Psykisk helse og rus -Helgelandssykehuset Mosjøen.  

 Ann Jorid Virik Omsorgssjef -Rana Kommune. 



 
 

2 

 
Sekretariat: Astri Gullesen, Rådgiver Senter for Samhandling Helgelandssykehuset/ Knut Roar 
Johnsen, Samhandlingssjef Helgelandssykehuset. 
 
 
 
 
SAKER: 

 
Sak 1/2017: Godkjenning av innkalling, saksliste og møtereferat/protokoll fra den 14.oktober2016. 
Det kom frem ønsker for fremtidige OSO møter. 

1) Forslag om at vi sender siste referat som vedlegg før OSO møtene fremover. 
2) Forslag om fast post på sakslisten som heter «Nytt til og fra Kommunene». 
3) Forslag om fast post på saklisten som heter «Nytt fra Fylkesmannen i Nordland». 

 
Vedtak: Innkalling, saksliste, referat og forslag til nye faste poster på sakslisten enstemmig godkjent. 
 

 
Sak 2/2017: Presentasjon av ny Samhandlingssjef. 
Samhandlingssjef for Helgelandssykehuset HF fra 01.05.17, Knut Roar Johnsen, informerte OSO om 
tidligere yrkesbakgrunn og erfaringer og hvilke ønsker han har for fremtidig samarbeid.  
Tillit, likeverd og samarbeid på tvers av profesjon, etat og nivå, som er til pasientens beste, er det han 
jobber for og han ser på OSO som et viktig samarbeidsorgan. 
 
Sak 3/2017: Gjennomgang av mandat og vedtekter for OSO.  
Det forelå to eksemplarer av vedtekter for OSO Helgeland som ikke hadde samme føringer. Det ble 
derfor nødvendig å kartlegge hvilket dokument som er gjeldende 
                            
Vedtak: Nye vedtekter som ble vedtatt i OSO 2015 og sendt til kommunene for underskrift er 
førende.  Samhandlingssjefen etterser at disse vedtektene også er godkjent av administrativ ledelse i 
Helgelandssykehuset og er underskrevet av aktuelle kommuner. Vedtektene godkjennes i neste møte 
og får dato 8.februar 2018, hvis alle underskrifter er på plass. 
 
Sak 4/2017: Forslag vedtektsendring 2018 
Universitetene i Nord Norge inn i OSO Helgeland med møte og talerett fra 2018. Se protokoll OSO  
Helgeland sak17/2016. 
Det ble også diskutert om Vedtektene måtte til behandling på nytt i alle kommunene når det ble 
gjort endringer i vedtektene om førte til at flere får møte og talerett inn i OSO.  
Det er bl. a vedtatt at Universitetene i Nord Norge tildeles møte og talerett i OSO og dette må inn i 
vedtektene fra 2018. 
 
Vedtak: Representantene fra kommunene diskuterer dette med det Regionrådet de representerer og 
Samhandlingssjefen avklarer dette med Helseforetaket før neste OSO møte februar 2018.  
Sekretariat OSO legger inn deltagere fra Universitetene Nord Norge under møte og talerett i vedlegg  
Vedtekter til neste OSO møte. 
 

 
Sak 5/2017: Valg av ny leder, nestleder, vara og sekretariat for OSO 2018. 
Det var enighet blant representantene for OSO Helgeland om at OSO starter helt fra begynnelsen 
igjen med hensyn til hvor lenge representanter som leder, nestleder og medlemmer i OSO skal 
fungere.  
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Årsaken er at det har vært arrangert så få møter tidligere og derfor har det blitt for dårlig kontinuitet 
og oppfølging av saker som tidligere er vedtatt av OSO. Fra 2018 skal det være minst fire møter i OSO 
Helgeland. Dette er også i tråd med anbefalinger fra «Møte Samhandlingsledere Helse Nord 
17.08.17» der det ble presisert at OSO som organ ikke er mulig å drive på en god måte med mindre 
enn fire møter per år.  
 
Vedtak:  
Leder OSO Helgeland 2018 til 01.01.2020; Knut Roar Johnsen. Samhandlingssjef 
Helgelandssykehuset HF. 
Nestleder: Ann Jorid Virik. Omsorgssjef Rana Kommune blir forespurt om å være kandidat til vervet. 
Sekretariat: Helgelandssykehuset ved Astri Gullesen og Knut Roar Johnsen har denne funksjonen      
frem til 01.01.2020. 
 
 
 
Medlemmer OSO Helgeland 2018 -2020: 

Kommunene Helgeland:  

John Arvid Heggen. Helse og sosialsjef Vefsn kommune  
John.arvid.heggen@vefsn.kommune.no 

Vara: 
Kommunen velger selv en vara før des. 2017. 
Navn sendes sekretariat OSO. 

Kirsten Toft. Kommunalsjef/ Kommuneoverlege Alstahaug 
kommune 
Kirsten.toft@alstahaug.kommune.no 

Vara: 
Kommunen velger selv en vara før des. 2017. 
Navn sendes sekretariat OSO. 

Tove Karin Solli. Helse og velferdssjef Brønnøy. 
Tove.k.solli@bronnoy.kommune.no 

Vara: 
Kommunen velger selv en vara før des.2017 
Navn sendes sekretariat OSO. 

Siv Nilsen Kommunalsjef Herøy kommune 
Siv.nilsen@heroy-no.kommune.no 

Vara: 
Kommunen velger selv en vara før des.2017. 
Navn sendes sekretariat OSO. 

Ann Jorid Virik. Omsorgssjef Rana Kommune. 
Annjorid.virik@rana.kommune.no 

 

Vara:  
Kommunen velger selv en vara før des.2017. 
Navn sendes sekretariat OSO. 

Britt Blaunfeldt Petersen, Kommuneoverlege Hattfjelldal 
kommune 
Britt.blaunfeldt.petersen@hattfjelldal.nhn.no 

Vara:  
Turi Thorsteinsen, PRO leder 
turi.thorsteinsen@hattfjelldal.kommune.no 

 

  
 

 

Helgelandssykehuset HF  

 
Knut Roar Johnsen | Samhandlingssjef 
Helgelandssykehuset HF Senter for samhandling 
krj@helgelandssykehuset.no 

Vara:  
Lar det stå uten vara frem til vår organisasjon er på 
plass.  

 
Anne Ingeborg Pedersen. Konst. fagsjef 
Helgelandssykehuset. 
Anne.ingeborg.pedersen@helgelandssykehuset.no   

Vara:  
Sidsel Forbergskog. Rådgiver Foretaksledelsen 
Helgelandssykehuset HF 
Sidsel.forberskog@helgelandssykehuset.no 

mailto:John.arvid.heggen@vefsn.kommune.no
mailto:Kirsten.toft@alstahaug.kommune.no
mailto:Tove.k.solli@bronnoy.kommune.no
mailto:Siv.nilsen@heroy-no.kommune.no
mailto:Annjorid.virik@rana.kommune.no
mailto:Britt.blaunfeldt.petersen@hattfjelldal.nhn.no
mailto:turi.thorsteinsen@hattfjelldal.kommune.no
mailto:krj@helgelandssykehuset.no
mailto:Anne.ingeborg.pedersen@helgelandssykehuset.no
mailto:Sidsel.forberskog@helgelandssykehuset.no
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Sekretariat.  

Knut Roar Johnsen, Samhandlingssjef 
Helgelandssykehuset 
Astri Gullesen, Rådgiver Senter for samhandling. 
Helgelandssykehuset. 

krj@helgelandssykehuset.no 
 
astri.gullesen@helgelandssykehuset.no 
 

 
  

Møte og talerett.  

Sissel Jensen, Brukerrepresentant jensensissel@hotmail.com 
 

Yngve Osbak, Fylkesmannen i Nordland fmnoyos@fylkesmannen.no 
 

Elin Bye. Daglig leder KS Nordland 
 

Elin.Bye@ks.no 
 

Henrik Henriksen. Spekter Helgelandssykehuset 
Vara: Mona Pedersen Bjørkmo. KS Rana kommune 

Henrik.Levi.Henriksen@helgelandssykehuset.no 
Mona.pedersen@rana.kommune.no 
 

May- Britt Mørch Jacobsen. KS Vefsn kommune 
Vara: Mona Pedersen Bjørkmo. KS Rana kommune 

May.jacobsen@vefsn.kommune.no 
Mona.pedersen@rana.kommune.no 
 

Øyvind Christiansen. Studieleder Nord Universitet 
 
 
 

oyvind.christiansen@nord.no 

 

  

 
 

   

 
Svein Arne Monsen. Områdesjef for kirurgi og akutt. 
Helgelandssykehuset. 
Svein.arne.monsen@helgelandssykehuset.no 

Vara:  
Johannes Michael Strehle. Områdesjef for kirurgi og 
akutt.  Helgelandssykehuset. 
Johannes.Michael.Strehle@helgelandssykehuset.no 

 
Ole Johnny Pettersen, Områdesjef medisin Rana 
Helgelandssykehuset. 
Ole.johnny.pettersen@helgelandssykehuset.no 

Vara:  
Camilla Straum, Konst. Områdesjef medisin Mosjøen 
Helgelandssykehuset. 
Camilla.straum@helgelandssykehuset.no 

 

Odd Magne Rønning, Områdesjef Ambulanse 
Helgelandssykehuset. 
Odd.magne.ronning@helgleandssykehuset.no 

Vara:  
Arve Smedseng, Områdesjef pasientreiser. 
Helgelandssykehuset. 
Arve.smedseng@helgelandssykehuset.no 

 
Jeanette Pedersen, Områdesjef Psykisk Helse og rus Rana. 
Helgelandssykehuset 
Jeanette.pedersen@helglandssykehuset.no 

Vara:  
Børge Nordås, Områdesjef psykisk helse og rus 
Mosjøen Helgelandssykehuset 
borge.nordas@helgelandssykehuset.no 

mailto:krj@helgelandssykehuset.no
mailto:astri.gullesen@helgelandssykehuset.no
mailto:jensensissel@hotmail.com
mailto:fmnoyos@fylkesmannen.no
mailto:Elin.Bye@ks.no
mailto:Henrik.Levi.Henriksen@helgelandssykehuset.no
mailto:Mona.pedersen@rana.kommune.no
mailto:May.jacobsen@vefsn.kommune.no
mailto:Mona.pedersen@rana.kommune.no
mailto:oyvind.christiansen@nord.no
mailto:Svein.arne.monsen@helgelandssykehuset.no
mailto:Johannes.Michael.Strehle@helgelandssykehuset.no
mailto:Ole.johnny.pettersen@helgelandssykehuset.no
mailto:Camilla.straum@helgelandssykehuset.no
mailto:Odd.magne.ronning@helgleandssykehuset.no
mailto:Arve.smedseng@helgelandssykehuset.no
mailto:Jeanette.pedersen@helglandssykehuset.no
mailto:borge.nordas@helgelandssykehuset.no
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Sak 6/2017: Utfordringer i forbindelse med samhandling på Helgeland. 
Samhandlingssjefen informerte om saker han ser som utfordringer i samhandling på Helgeland og 
hva som bør jobbes videre med til beste for pasienter og brukere av helsetjenesten på Helgeland. 
 
Vedtak: Samhandlingssjefen ønsker innspill fra OSO i forhold til saker som bør prioriteres  
å arbeide med fremover. 
Det blir sendt ut kopi av «Eldre helse atlas» og referat fra «Møtet i samhandlingsutvalget 26.10.17.» 
til alle medlemmene i OSO som avtalt.  
 

 
Sak 7/2017: Evaluering av overordnet samarbeidsavtale Helgeland. 
Overordnet samarbeidsavtale heter nå Felles samarbeidsavtale. 
 
Vedtak: Saken overføres til Forhandlingsutvalget. 
 
 
Sak 8/2017: Møteplan / Årshjul 2018. 
Forslag om å rullere på stedene hvor OSO har møtene og at OSO møtes minst fire ganger per år. 
Eventuelt kan man legge andre samarbeidsmøter i tilknytning til OSO møtene. 
Sette av dato og sted for hele året. Skrive inn saker i årshjulet etterhvert som vi vedtar i OSO at det er 
noe som må settes på Sakslista/ Agendaen. 
 
Vedtak: Forslaget om å rullere på hvor møtene holdes og å ha fire møter i året ble vedtatt. Første 
møte i OSO 2018 blir i Mo i Rana 08.02.18 fra klokken 10.00 til 15.30 Meyergården Hotell. 
Leder OSO/Sekretariat kommer med forslag til dato i mai, september og november. Se epost. 
Møte i november 2018 bør samordnes med Samhandlingskonferansen 2018. 
Datoene og sted for OSO møtene blir så endelig bestemt 08.02.18. og lagt ut på nettsidene til 
Helseforetaket og Regionrådene. 
 
Hver enkelt medlem i OSO ser på hvilke saker som er uavklaret og som man ønsker å prioritere i 
2018. 
Eksempel på uavklarte saker er Klinisk utvalg rehabilitering, Samhandlingspris osv.  
 
 
Sak 9/2017: Status samhandlingsbarometer. 
Samhandlingssjefen har bedt Magne Nicolaisen som er avdelingsleder Samhandlingsavdelingen UNN 
om å bistå med gjennomgang av hvordan Samhandlingsbarometeret skal brukes. Tema blir; Hvorfor 
vi satser på Samhandlingsbarometeret. Samhandlingsbarometer og Samhandlingsportal – to sider av 
samme sak? Demo av portal og barometer. Hvordan forankre dette, mulig organisering, mulig 
finansiering og spørsmål, avklaring og diskusjon. 
 
Vedtak: Magne Nicolaisen kommer til neste OSO møte. Det settes da av 1.5 time til informasjon og 
diskusjon. 
 
 
 
Sak 10/2017: Samhandlingskonferansen 2018. 
Samhandlingssjefen ønsket Innspill til tema, sted og medlemmer til å være med i 
planleggingskomiteen. 
Kommunens medlemmer undersøker hvem som eventuelt vil være med i planleggingen av 
Samhandlingskonferansen. 
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Tidligere har det vært arrangert Samhandlingskonferanse i Sandnessjøen april 2013, HIAS 
Og i Mosjøen i november 2016 på Fru Haugans hotell. 
Kanskje det er Rana sin tur i 2018? 
            

           
        

Vedtak: Tove Lill R Falstad, rådgiver Læring og mestring Helgelandssykehuset og medlem i   
programkomite for Samhandlingskonferansen 2016, informerer OSO den 08.02.18 om resultat 
fra Questbackevalueringen etter konferansen, og om erfaring de har med å arrangere konferansen i  
2016. 
 
Medlemmene av OSO sender forslag til personer som vil være med i planleggingskomiteen 
Samhandlingskonferansen 2018, til Knut Roar Johnsen innen 01.12.17. 
 
Deltagere i programkomiteen for Samhandlingskonferansen 2018 er så langt;  

 Knut Roar Johnsen, Samhandlingssjef Helgelandssykehuset HF 

 Yngve Osbak, Fylkesmannen i Nordland . 

 Anita Sund. Regnskapsleder Helgelandssykehuset HF. 
 

 
Sak 11/2017: Orienteringssaker 
A) Kostnader vedrørende LAR behandling på Helgeland. 
B) Status for regional utviklingsplan for avtalespesialister Helse Nord 2018- 2025. 
C) Prosjekt rehabilitering i Helse Nord. 
D) Yngve Osbak, Fylkesmannen Nordland, informerte om bl. a Revisjonsarbeid Psykisk helse og rus  
     som nå pågår i enkelte kommuner. 
     Brukerrepresentanter i aktuelle kommuner av en viss størrelse blir intervjuet. 
E) Britt B. Petersen, kommuneoverlege Hattfjelldal kommune informerte OSO om behov for 

Samarbeidsavtale med Helseforetaket angående LIS 1 – 3.  
Avtale om turnustjeneste må endres til LIS 1 avtale. Det er nye regler for spesialisering i 
allmennmedisin og dette medfører at det må være samarbeidsavtale mellom 
spesialisthelsetjenesten og kommunene, særlig i forhold til det obligatoriske sykehusåret. Dette 
må meldes inn til forhandlingsutvalget. 

F) Uavklarte saker fra tidligere vedtak i OSO må oppsummeres og prioriteres for 2018 i neste OSO  
     møte. 
      
 
Foreløpig saksliste OSO 08.februar 2018. 

 Samhandlingsbarometer/ Eldre-atlas ved Magnar Nicolaisen avdelingsleder Samhandling UNN 

 Helgelandssykehuset 2025 – Arbeidsgruppe 5: Psykiatri og rus 
Informasjon om gruppas arbeid ved Sidsel Forbergskog, Rådgiver Foretaksledelsen og medlem 
i arbeidsgruppa. 

 Oppsummering og prioritering av uavklarte tidligere vedtak i OSO. 

 Status prosjekt rehabilitering. 

 Evaluering av Samhandlingskonferansen 2016. Tove Lill Falstad, Rådgiver Læring og mestring 
Senter for samhandling Helgelandssykehuset, informerer om evalueringen og erfaringer de 
gjorde seg i planlegging og etterpå. 

 Fastsette datoer for OSO møte mai, september og november 2018. 

 Nytt til og fra Kommunene. 

 Nytt fra Fylkesmannen i Nordland. 
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Saker som skal behandles av OSO 08.02.18 må være sendt til sekretariatet for OSO innen 
11.januar 2018. 
 
Innkalling til neste OSO møte innen 25.januar.2018. 
 

  
 
 
 
 
Vedlegg sendt til medlemmene av OSO Helgeland. 
 

1) Forslag Protokoll OSO Helgeland som skal offentliggjøres på Helgelandssykehusets 
nettsider og Regionrådenes nettsider. 

2) Referat fra møte i Samhandlingsutvalget med primærhelsetjenesten. 
3) Eldreatlas 
4) Samhandlingsutvalget 26.10.2017. 
5) Signert avtale BUF etat 2016. 

 
 
 
 
 
 
 


