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PROTOKOLL  
 
Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  
Møtested: Scandic Syv Søstre, Sandnessjøen 
Dato:  29. mai 2018 
Tidspunkt: kl. 10:00 – 15.00  
 
Følgende deltok: 

 John Arvid Heggen. Kommunalsjef Vefsn kommune 

 Frode Berg. Kommuneoverlege Rana kommune (vara for Ann Jorid Virik) 

 Britt Blaunfeldt Petersen, Kommuneoverlege Hattfjelldal kommune 

 Siv Nilsen Kommunalsjef Herøy kommune 

 Anne Ingeborg Pedersen. Konst. fagsjef Helgelandssykehuset  

 Arve Smedseng, Områdesjef pasientreiser. Helgelandssykehuset (vara for Odd Magne 
Rønning 

 Ole Johnny Pettersen, Områdesjef medisin Rana, Helgelandssykehuset 

 Anne Lise Brygfjeld Brukerrepresentant  

 Yngve Osbak, Fylkesmannen i Nordland 

 Lisa Friborg, KS Nordland 

 Mona Pedersen Bjørkmo. KS Fagforbundet Rana kommune (vara for Henrik 
Henriksen) 

 May- Britt Mørch Jacobsen. KS Fagforbundet Vefsn kommune  

 Øyvind Christiansen. Representant for Universitetene i Nord 

 Knut Roar Johnsen, Samhandlingssjef,  Helgelandssykehuset  
 
Inviterte forelesere: 

 Marit Luktvasslimo, Frisklivssentralen Vefsn 

 Trude Haaland, Folkehelsekoordinator Vefsn kommune 

 Ingunn Stemland, Folkehelsekoordinator Alstahaug kommune 
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Følgende hadde meldt forfall: 

 Kirsten Toft, Kommunalsjef/kommuneoverlege Alstahaug kommune 

 Svein Arne Monsen, Områdesjef Kirurgi og akutt Sandnessjøen, Helgelandssykehuset 

 Ann Jorid Virik, Kommunaldirektør for helse og omsorg Rana Kommune Johannes 

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

 Odd Magne Rønning, Områdesjef ambulanse -Helgelandssykehuset. 

 Michael Strehle, Områdesjef kirurgi –Helgelandssykehuset Mo i Rana 

 Børge Nordås, Områdesjef psykisk helse og rus Mosjøen, Helgelandssykehuset 
 
 

Sekretariat: Tove Lill Falstad, Rådgiver Senter for samhandling, Helgelandssykehuset 
 

Saksliste 29. mai 2018 
Sak 21/2018 Godkjenning av innkalling og gjennomgang av protokoll. 
Sak 22/2018 Nytt fra Helgelandssykehuset. 
Sak 23/2018 Nytt fra kommunene. 
Sak 24/2018 Nytt fra Fylkesmannen.  
Sak 17/2018 Ambulanseplan. Utsatt sak fra 08.02.18 
Sak 18/2018  Reforhandling av tjenesteavtalene. Utsatt sak fra 08.02.18. 
Sak 19/2018  Orientering om status regional utviklingsplan for avtalespesialister. Utsatt sak 
fra 08.02.18 
Sak 20/2018 Avvikshåndtering. Utsatt sak fra 08.02.18 
Sak 25/2018  Frisklivssentralen Vefsn kommune, informerer om frisklivstilbudet på 
Helgeland 
Sak 26/2018 Folkehelsekoordinatoren fra Vefsn kommune, informerer om 
folkehelsearbeidet på Helgeland og om planer for Folkehelseforum. 
Sak 27/2018 Klinisk utvalg Rehabilitering. Koordinerende enhet Helgelandssykehuset HF. 
Sak 28/2018  Forankring av prosjekt «Lokale lærings- og mestringstilbud – samhandling og 
kompetansebygging» 
Sak 29/2018  Oppfølging i OSO med hensyn til innspill om fastlegeråd. Se sak 15/2018. 
Sak 30/2018  Samhandlingspris Helgeland. Se sak 6/2018. Ved Samhandlingssjef Knut Roar 
Johnsen. 
Sak 31/2018  Oppsummering av hvor langt vi er kommet i planlegging av 
Samhandlingskonferansen. Sak 32/2018. Veien videre. Hva ønsker vi for OSO møtet i 
Mosjøen i september og hvem ønsker medlemmene av OSO å invitere til fremtidig møte. 
 
 
Medlemmer OSO 2018 – 2020. 

Kommunene Helgeland:  

John Arvid Heggen. Kommunalsjef Vefsn kommune  
John.arvid.heggen@vefsn.kommune.no 

Vara: Mildrid H Søbstad.  Enhetsleder Vefsn 
kommune 
Mildrid.sobstad@vefsn.kommune.no 
 

mailto:John.arvid.heggen@vefsn.kommune.no
mailto:Mildrid.sobstad@vefsn.kommune.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 
 

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

Vara: Avventer svar fra Alstahaug kommune 
 
 

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

Vara: Avventer svar fra Regionrådet. 

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

Vara: Avventer svar fra Herøy kommune 
 

Ann Jorid Virik. Kommunaldirektør for helse og 
omsorg Rana Kommune. 
Annjorid.virik@rana.kommune.no 

 

Vara: Frode Berg. Kommuneoverlege Rana 
kommune 
Frode.berg@rana.kommune.no   

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

Vara: Elisabeth Bogfjellmo, Kommunalsjef helse 
og omsorg. Hattfjelldal 
Elisabeth.Bogfjellmo@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 

 

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: Grete Mo. Områdesjef medisin Mosjøen 
Helgelandssykehuset. 
grete.mo@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: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:Frode.berg@rana.kommune.no
mailto:Britt.blaunfeldt.petersen@hattfjelldal.nhn.no
mailto:Elisabeth.Bogfjellmo@hattfjelldal.kommune.no
mailto:krj@helgelandssykehuset.no
mailto:Anne.ingeborg.pedersen@helgelandssykehuset.no
mailto:Sidsel.forberskog@helgelandssykehuset.no
mailto:Svein.arne.monsen@helgelandssykehuset.no
mailto:Johannes.Michael.Strehle@helgelandssykehuset.no
mailto:Johannes.Michael.Strehle@helgelandssykehuset.no
mailto:Ole.johnny.pettersen@helgelandssykehuset.no
mailto:grete.mo@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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Møte og talerett  

Anne Lise Brygfjeld Brukerrepresentant anne.lise.brygfjeld@gmail.com 
 
 

Yngve Osbak, Fylkesmannen i Nordland fmnoyos@fylkesmannen.no 
 

Lisa Friborg, KS Nordland 
 
Vara: Elin Bye, Daglig leder KS Nordland 

Lisa.Friborg@ks.no 
 
Elin.Bye@ks.no 

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

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

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

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

Øyvind Christiansen. Representant for Universitetene 
i Nord. 

oyvind.christiansen@nord.no 
 

Representant for Legeutdanningen UNN  
Sendt forespørsel til Eva Gjerdrum, Seksjonsleder 
Legeutdanningen og Inger Njølstad. 

Ikke fått svar enda grunnet skifte av ledelse fra 
1.januar 2018. Eva Gjerdrum følger opp saken 

 
 
Saksliste 29. mai 2018 
 
 
Sak 21/2018. Godkjenning av innkalling og gjennomgang av protokoll. 
 
Vedtak: Innkalling og protokoll fra 08. februar 2018 ble godkjent 
 
 
Sak 22/2018. Nytt fra Helgelandssykehuset. 

 Info om ny AD i Helgelandssykehuset, Hulda Gunnlaugsdottir. Samhandling er satt på 

agendaen. Det er gjennomført mange møter med kommunene 

 Etablering av LAR-avtaler. Arbeidet er i sluttfasen nå.  

 Etablering av nytt Brukerutvalg. Første møte er gjennomført. Ny leder Anne Lise 

Brygfjeld. 

 Reforhandling av tjenesteavtaler er godt i gang. Positiv og løsningsorientert prosess.  

 Dialogmøter med fastleger. Gjennomført i Vefsn. Rana og Alstahaug står for tur. 

Sak 23/2018. Nytt fra kommunene. 

 Kommunene har positive forventninger til ny AD. 

mailto:anne.lise.brygfjeld@gmail.com
mailto:fmnoyos@fylkesmannen.no
mailto:Lisa.Friborg@ks.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
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 Bekymring for at den desentraliserte sykepleierutdanning på Helgeland ikke tar opp 

studenter i 2018  – kommunene er bekymret for lokal rekruttering. 

 Preget av bekymret for ferieavvikling – utfordring med å skaffe ferievikarer til 

sykepleierstillingene. 

 Alle legestillinger i Vefsn er dekket – To legehjemler er omgjort til fastlønnet 

stillinger. 

 
Sak 24/2018. Nytt fra Fylkesmannen.  

 Helse- og omsorgsavdelingen hos Fylkesmannen, ved Tia Tjeldnes 
fmnoatj@fylkesmannen.no, ber om at hvis LIS1 leger tar permisjon, flytter eller ikke 
lenger er i kommunen i turnus, så må det gis tilbakemelding.  
Dette for at informasjon om f.eks. kurs blir mottatt.  

 Det er et stort fokus på velferdsteknologi nasjonalt og i Nordland, og Fylkesmannen 
ser med uro på at store deler av Helgeland ikke har satt i gang samarbeid med dette. 
Vefsn kommune har samarbeid med Gran, Hattfjelldal og Hemnes og har fått 
skjønnsmidler fra oss. 
Rødøy samarbeider med Bodø og Bindal med kommunene i Trøndelag (nord). Ellers 
er det ingen helgelandskommuner som fylte kravene for skjønnsmidler eller som er 
med i Helsedirektoratets satsing på området. 

 Endringer i Lov om Psykisk helsevern (1.7.2017 og 1.9.2017). Ut fra erfaringer ved 
Nordlandssykehuset HF kan det være behov for vedtaksansvarlige å samkjøre seg på 
bl.a. samtykkevurderinger. Det gjelder også helsepersonell i kommunene. Det er også 
viktig at ved tvang skal pasienten ha tilgang på advokat (opp til 5 timer). Hvordan er 
dette tenkt løst i sørfylket? 

 Fylkesmannen har hatt Landsomfattende tilsyn rus og psykisk helse i fire kommuner 
(høst 2017: Rana og Narvik)(vinter 2018: Bodø og Fauske). Alle kommunene fikk 
avvik. Rapporter kan leses på Helsetilsynets hjemmesider. Planlagt tilsyn høst 2018 er 
Vefsn og Sortland. 
 

 
Sak 17/2018. Utsatt sak fra 08.02.18. Ambulanseplan ved Områdesjef Ambulansetjenesten 
Odd Magne Rønning. 

- Samhandlingssjefen orienterer om at det skal utarbeides en felles ROS- analyse 

Vedtak: Informasjon tas til etterretning 
 
 
Sak 18/2018. Utsatt sak fra 08.02.18. Reforhandling av tjenesteavtalene ved 
samhandlingssjef K.R Johnsen. 

- Mål for arbeidet i framtiden er å ha en samarbeidsavtale og tjenesteavtaler og som 

gjelder for alle kommunene. Reforhandlinger av avtaler skal være ferdigstilt innen 

sommerferien. 

Vedtak: OSO tar informasjon til orientering 
 

mailto:fmnoatj@fylkesmannen.no
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Sak 19/2018.Utsatt sak fra 08.02.18 Orientering om status regional utviklingsplan for 
avtalespesialister ved samhandlingssjef K.R Johnsen. 
 
Vedtak: OSO tar informasjon til orientering. 
 
 
Sak 20/2018 Utsatt sak fra 08.02.18. Avvikshåndtering ved samhandlingssjef K.R Johnsen. 

 Utfordringer med håndtering av samhandlingsavvik mellom sykehus og kommuner 
grunnet manglende digitalt system som ivaretar begge parter i saksgang og 
arbeidsflyt. Samhandlingssjefen har engasjert kvalitetsrådgiver i Helgelandssykehuset 
for å se på muligheter for bedring av dagens systemer. Det vises til Vestre Viken 
helseforetak som har et system som fungerer godt i praksis for begge parter. 

 
Vedtak: OSO ønsker mer informasjon i neste møte hvilke muligheter man har funnet.  
 
 
Sak 25/2018. Frisklivssentralen Vefsn kommune, informerer om frisklivstilbudet på 
Helgeland, ved Marit Luktvasslimo, fysioterapeut Frisklivsentralen Vefsn kommune. 

 Ønsker flere henvisninger fra sykehuset. Det bør utvikles et bedre samarbeid med 

friklivssentralene og lage et systematisk samarbeid mellom sykehus og 

frisklivssentralene på Helgeland.  

Vedtak: OSO tar saken til orientering. Presentasjon vedlegges referatet.  
 
 
Sak 26/2018. Folkehelsekoordinatoren fra Vefsn kommune, informerer om 
folkehelsearbeidet på Helgeland og om planer for Folkehelseforum, ved Trude Haaland 
Folkehelsekoordinator i Vefsn. Ingunn Stemland, folkehelsekoordinator Alstahaug kommune. 

- Økt samarbeid med sykehuset om folkehelse etterlyses. Det skal eksistere et 

Folkehelseforum på Helgeland ifølge tjenesteavtale 10. Kunnskapsdeling og 

kunnskapsutvikling er en arena det bør settes fokus på. Tjenesteavtale 10 med fokus 

på forebygging er i praksis en «sovende» avtale.  

Vedtak: OSO takker for informasjonen og den tas til etterretning. Dialogmøtene mellom 
kommunene og sykehuset bør ha folkehelse som fast punkt på agendaen. 
Samhandlingssjefen oppfordrer folkehelsekoordinatorene til å etablere kontakt med hver 
enkelt sykehusenhet for å sette tjenesteavtale 10 på dagsorden.  
 
 
Sak 27/2018.Klinisk utvalg Rehabilitering. Hva er status i gruppa nå og ny informasjon om 
Koordinerende enhet Helgelandssykehuset HF, ved Marit Hermstad, rådgiver Senter for 
samhandling, Koordinerende Enhet, Helgelandssykehuset HF.  

- Arbeidet i Klinisk utvalg for rehabilitering er ikke startet opp igjen, men oppgaven er 

ikke glemt.  

Vedtak: Orientering om Koordinerende Enhet tas til etterretning.  
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Sak 28/2018. Forankring av prosjekt «Lokale lærings- og mestringstilbud – samhandling og 
kompetansebygging» ved Tove Lill R Falstad og Astri Gullesen, rådgivere for Senter for 
samhandling, Læring og mestring, Helgelandssykehuset HF. Se vedlegg nr.1 og nr.2. 
 
Plan: Helgelandssykehuset planlegger å søke om midler til å bygge kompetanse og 
fagnettverk, hvis saken godkjennes i ledergruppen og OSO. Midlene det søkes om skal føre 
til etablering av «Mestringstreff» i samarbeid med tilhørende kommuner og frivillige 
organisasjoner på Helgeland. Se vedlegg nr.  
Det planlegges et kompetanseløft i tre kommuner på Helgeland i prosjektperioden 2019 – 
2020 forutsatt at prosjektet får eksterne finansiering. 
 
Vedtak: 

1. OSO støtter Helgelandssykehusets planer om implementeringsstøtte og kompetansebygging 
for ledere, ansatte og frivillige som samarbeider om å etablere lokale lærings- og mestringskurs 
i kommunene på Helgeland. Oppstart 2019.  

2. OSO støtter Helgelandssykehusets planer om å søke eksterne midler til finansiering 
av prosjektet «Lokale lærings- og mestringstilbud – samhandling og 
kompetansebygging» i samarbeid med frivillig organisasjon. 

3. OSO anbefaler at alle kommuner forespørres om å være med i prosjektet.  
 

 
Sak 29/2018. Oppfølging i OSO med hensyn til innspill om fastlegeråd. Se sak 15/2018. 
 

Samhandling mellom fastleger og Helgelandssykehuset HF. Fastlegeråd. 
Forslag til Vedtekt: 

 
1. Fagrådet skal behandle alle saker hvor helseforetaket ønsker å flytte oppgaver fra 

sykehuset til fastlegene eller ønsker å implementere nye rutiner, som gir nye 

oppgaver eller merarbeid til fastlegene. Saker som skal fra klinikkene til fagrådet, 

meldes inn av klinikksjefene til leder av fagrådet. Klinikksjefen eller dennes 

stedfortreder møter i fagrådet når de har egne saker. 

2. Fagrådet skal bidra til å utvikle et godt system for informasjon til fastlegene i 

Helgelandssykehusets område om nye oppgaver og rutiner, etter at sakene har vært 

behandlet i fagrådet. Dersom det er uenighet mellom fagrådet og 

Helgelandssykehuset, bringes saken inn for OSO. 

3. Fagrådet skal også behandle saker hvor fastlegene har innvendinger mot eller forslag 

til rutiner og tilbud i Helgelandssykehuset.  

Leder og sekretær for fagrådet utarbeider en årlig rapport til OSO om antall og type 
saker, som har vært behandlet i fagrådet, og resultatet av saksbehandlingen. 

 
Vedtak: Saken tas til orientering. 
 
 
Sak 30/2018. Samhandlingspris Helgeland. Se sak 6/2018.  
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Forslag til statutt. 
1. Samhandlingsprisen deles ut av Helgelandssykehuset HF og kommunene på 

Helgeland i fellesskap. 

2. Prisen går til et nyskapende pasientrettet samhandlingstiltak mellom hele eller deler 

av Helgelandssykehuset HF og en eller flere kommuner på Helgeland. 

3. Systematikk, brukermedvirkning, forebygging, løsningsfokus og god ressursutnyttelse 

vektlegges. 

4. Finansiering av prisen deles likt mellom kommunene på Helgeland og 

Helgelandssykehuset HF, og prispengene fordeles likt mellom kommunene og 

Helgelandssykehuset HF. 

5. Prisen består av en innrammet diplom/ eller lignende og 50 000 kroner. 

6. Prisen deles ut årlig på slutten av året. 

7. Alle som ønsker det kan foreslå kandidater til prisen innen 1.september. 

8. Begrunnet forslag til prismottakere sendes på mail til postmottak 

Helgelandssykehuset. 

9. Overordnet samarbeidsorgan Helgeland (OSO) er jury. 

 

 

Vedtak: Saken sendes til regionrådene for vedtak. Friborg KS følger opp saken og orienterer 
OSO. 
 
Sak 31/2018. Oppsummering av hvor langt vi er kommet i planlegging av 
Samhandlingskonferansen. Ved Samhandlingssjef K.R Johnsen. 
Informasjon om pågående arbeid i programkomite. Målet er å ha en forhåndsomtale/teaser 
klar til utsendelse i løpet av juni. Det etterlyses forslag til lokale innlegg. Neste i 
programkomite den 30. mai. Tips fra OSO: 
 
Vedtak: Saken tas til orientering 
 
 
Sak 32/2018. Veien videre. Hva ønskes for OSO-møtet i Mosjøen i september 2018, og hvem 
ønsker medlemmene av OSO å invitere til fremtidig møte. 
 
Vedtak:  

 Rekruttering av sykepleiere til Helgeland er ei stor utfordring derfor ønsker OSO 

informasjon fra Nord Universitet om planer for framtidig utdanning av sykepleiere på 

Helgeland. Invitasjon sendes til fakultetsledelse. 

 Ny AD Helgelandssykehuset 

 Orientering om muligheter for bedre metoder for sakshåndtering av 

samhandlingsavvik 

 Saker fra kommunene 

 
 
Sak 33/2018 Eventuelt 
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1) Samhandlingssjef – utfordring fra Helse Nord om å lage prioritert liste over 

samhandlingstiltak på Helgeland 

a. Saken sendes ut til valgte representanter i OSO. Kort frist for tilbakemelding. 

2) Sykepleierutdanning og samarbeid med Nord Universitet 

a. RKK Vefsn og 11 kommuner reagerer på at det ikke startes nett og 

samlingsbasert desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland i 2018, og 

manglende informasjon 

b. Helgelandssykehuset HF støtter kommunenes reaksjon og deres opprop om 

situasjonen. Det søkes samarbeid med andre universitet for å møte 

utfordringene vi kommer til å møte framover. 

c. Samarbeidsfora med Nord Universitet bør etableres 

d. Kort orientering fra Nord Universitet:  

i. Økt antall heltidsstudentplasser (fra 60 til 70 på Mo) 

ii. Frafall på over 50% på deltidsstudie  

iii. Deltidsstudie blir også tatt opp i samordna opptak nå – det innebærer 

flere eksterne søkere, færre lokale. 

 
 

 
Vedlegg nr.1. Frisklivssentralen, presentasjon ved Marit Luktvasslimo 
Vedlegg nr.2. Folkehelsearbeid, Presentasjon ved Trude Haaland og Ingunn Stemland 
 
 


