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OSO HELGELAND 
 

 

PROTOKOLL. 
 
Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  
Møtested: Scandic Meyergården hotell Mo i Rana  
Dato: 13.11.18 
Fra klokken: 10.00 til 15.30. 
 
Følgende deltok: 

 John Arvid Heggen, kommunalsjef Vefsn kommune  

 Kirsten Toft, kommunalsjef/kommuneoverlege Alstahaug kommune 

 Frode Berg, kommuneoverlege Rana kommune (vara for Ann Jorid Virik) 

 Britt Blaunfeldt Petersen, kommuneoverlege Hattfjelldal kommune 

 Anne Ingeborg Pedersen, rådgiver senter for fag, forskning og utdanning (vara for Fred 
Murer) 

 Odd Magne Rønning, områdesjef ambulanse Helgelandssykehuset. 

 Jeanett C. Pedersen, områdesjef Psykisk helse og rus Helgelandssykehuset Rana. 

 Anne Lise Brygfjeld, brukerrepresentant  

 Lisa Friborg, KS Nordland 

 Henrik Henriksen, spekter Fagforbundet Helgelandssykehuset 
 Øyvind Christiansen, representant for Universitetene i Nord 

 Knut Roar Johnsen, samhandlingssjef, Helgelandssykehuset  
 
 
Inviterte forelesere: 

 Sidsel Forbergskog, rådgiver Psykisk helse og rus Helgelandssykehuset. 

 Lisa Friborg, rådgiver KS region Nord-Norge. 

 Remi Nilsskog, prosjektleder senter for HR Helgelandssykehuset. 
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 Rannveig S Rotmo, faggruppeleder sykepleie, Fakultetet for sykepleie og helsevitenskap 
Universitetet i Nord. 

 Hulda Gunnlaugsdottir, administrerende direktør for Helgelandssykehuset HF. 

 Ingvild Dokmo, rådgiver Kvalitets- og forskningsavdelingen Helse Nord RHF. 
 
 

 Følgende hadde meldt forfall:  

 Yngve Osbak, Fylkesmannen i Nordland 

 Siv Nilsen, kommunalsjef Herøy kommune 

 Svein Arne Monsen, områdesjef Kirurgi og akutt Sandnessjøen, Helgelandssykehuset 

 Ann Jorid Virik, kommunaldirektør for helse og omsorg Rana kommune  

 Johannes Michael Strehle, områdesjef kirurgi, Helgelandssykehuset Mo i Rana 

 Børge Nordås, områdesjef psykisk helse og rus Mosjøen, Helgelandssykehuset 

 Ole Johnny Pettersen, områdesjef medisin Rana, Helgelandssykehuset 

 Grete Mo, områdesjef medisin Mosjøen, Helgelandssykehuset (vara for Ole Johnny 
Pettersen) 

 May- Britt Mørch Jacobsen, KS Fagforbundet Vefsn kommune  
 

 
 
 

Sekretariat: Astri Gullesen, rådgiver Senter for samhandling, Helgelandssykehuset 
 

Saksliste 13.11.18 
Sak 34/2018 Godkjenning av innkalling og gjennomgang av protokoll. 
Sak 35/2018 Nytt fra Helgelandssykehuset. 
Sak 36/2018 Nytt fra kommunene. 
Sak 37/2018 Nytt fra Fylkesmannen.  
Sak 38/2018 Pakkeforløp Psykisk helse og rus.  
Sak 39/2018  Samhandlingspris Helgeland.   
Sak 40/2018 Gode pasientforløp. 
Sak 41/2018  Utfordringer med håndtering av samhandlingsavvik. 
Sak 42/2018   Fastlegeråd  
Sak 43/2018 Onboarding Helgeland. 
Sak 44/2018  Status vedrørende desentralisert sykepleierutdanning i nord. 
Sak 45/2018  Refleksjoner angående samhandling på Helgeland. 
Sak 46/2018  Informasjon om prosjektet «Samstemming av legemiddellister i Helse Nord» 
Sak 47/2018  Prioritering av samhandlingstiltak på Helgeland 
Sak 48/2018   Forslag årshjul OSO 2019. 
Sak 49/2018   Veien videre.  
Sak 50/2018   Eventuelt 
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Medlemmer OSO Helgeland 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 
 

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 kommune. 
Elisabeth.Bogfjellmo@hattfjelldal.kommune.no 

 

  
 

 

Helgelandssykehuset HF  

Knut Roar Johnsen, samhandlingssjef 
Helgelandssykehuset HF Senter for samhandling 
krj@helgelandssykehuset.no 

Vara:  

Fred Murer, medisinsk direktør. 
Senter for fag, forskning og utdanning. 
Helgelandssykehuset 
Fred.a.murer@helgelandssykehuset.no 

Vara: Anne Ingeborg Pedersen, rådgiver Senter for 
fag, forskning og utdanning. 
Helgelandssykehuset. 
Anne.ingeborg.pedersen@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.n
o 

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 
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mailto:Mildrid.sobstad@vefsn.kommune.no
mailto:Kirsten.toft@alstahaug.kommune.no
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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
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mailto:Ole.johnny.pettersen@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  

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 

 
 
 
Protokoll 13.11.18. 
 
 
Sak 34/2018. Godkjenning av innkalling og gjennomgang av protokoll. 
 
Vedtak: Innkalling til møtet 13.11.18 og protokoll fra 29.05.18 ble godkjent uten merknader. 
 

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 
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mailto:Henrik.Levi.Henriksen@helgelandssykehuset.no
mailto:Mona.pedersen@rana.kommune.no
mailto:May.jacobsen@vefsn.kommune.no
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Sak 35/2018. Nytt fra Helgelandssykehuset 
 
Endret møtestruktur med Helgelandskommunene. 

 
Samarbeidsmøte 1: 

Samarbeidsmøte mellom administrativ og faglig ledelse i primærhelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten på Helgeland. 

o   Fra Helgelandssykehuset møter: Utvalg av områdesjefer, utvalg av 
klinikere, utvalg av avdelingsledere, Koordinerende enhet, samhandlingssjef 
o   Fra kommunen møter: Kommunelege, kommunalsjef, helseledere, 
avdelingsledere. 
o   Møteansvarlig: Samhandlingssjef 

Samarbeidsmøte 2:  

Samarbeidsmøte mellom administrativ ledelse i Helgelandskommunene og 
Helgelandssykehuset 

o   Fra Helgelandssykehuset møter: Administrerende direktør, 
enhetsdirektører, områdesjefer innen kliniske områder. 
o   Fra kommunen møter: Rådmann, kommunalsjef /helsesjef. 
o   Møteansvarlig:  

 Samarbeidsmøte 3: (Dialogmøte / kurs)  

Dialogmøte mellom fastleger og leger i primærhelsetjenesten og klinikere i 
Helgelandssykehuset 

o   Fra Helgelandssykehuset møter: Enhetsdirektører, områdesjefer innen 
kliniske områder, overleger / leger / LIS leger og PKO. 
o   Fra kommunen møter: Leger i primærhelsetjenesten og fastleger. 
o   Møteansvarlig: Enhetsdirektør / områdesjef. 

 
Målet med endringen er å få helhetlige strukturerte og forutsigbare møter. Referat fra 
møtene sendes til kommunene. 
 

 Samhandlingssjefen informerte også om Ledsager tjenesteavtale, kvalifisert ledsager 
i ambulanse. 

 

 Samhandlingssjefen informerte om samarbeidsmøte 2025 med kommunene. 
Samhandlingssjefen deltar sammen med Tore Bratt, kommunikasjonssjef 
Helgelandssykehuset og Hulda Gunnlaugsdottir, administrerende direktør 
Hegelandssykehuset HF og de er fornøyde med møtene. 
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Sak 36/2018. Nytt fra kommunene. 
 
Vefsn kommune:  
Implementering av velferdsteknologi i samarbeid med Hattfjelldal, Grane, Hemnes. 
Deltar i Læringsnettverk Pleie og omsorgstjenesten 
John Arvid Heggen kom også med en gladnyhet: Legemangel er ikke lenger et problem i 
Vefsn kommune. 
De har et utviklingsprosjekt som skal fase ut 36 sykehjemsplasser og erstatte disse med 
boligtjeneste, heldøgnbemanning. 
Fokus i kommunen på rehabilitering, styrking av dagrehabilitering og hverdagsrehabilitering. 
 
Alstahaug kommune:  
Alstadhaug har for få sykehjemsplasser. Problem med å få pasienter overført fra sykehus, fra 
Nordland Psykiatriske sykehus og til hjemkommunen. Kommunen har ikke et tilbud til 
demente utagerende pasienter. Kirsten Toft reagerer på at dialogen går via advokat og at 
tjenesteavtalene som er undertegnet på Helgeland ikke er gyldig også for Helse Nord. 
 
Alstahaug har nyanskaffelser innen velferdsteknologi i form av en velferdsteknologisk 
plattform. 
 
Rana kommune: 
Frode Berg, kommuneoverlege Rana kommune, sier at det er bedring av samarbeid mellom 
klinikken og kommunen. Johannes Michael Strehle, områdesjef for kirurgi og akutt i 
Helgelandssykehuset, blir gitt ros og er et godt eksempel på en som bedrer samarbeid 
mellom kommune og spesialisthelsetjeneste. 
 
Rana kommune har problemer med å ta imot utskrivningsklare pasienter. 
Fastleger: man holder seg stabil med tanke på fastlegedekning, men mangler enda mange 
fastleger. 
 
Kommuneoverlegen er bekymret for hva som vil skje 1. mars da nye regler sier at alle skal ha 
LIS 1 tjeneste. 
Det kan føre til at mange utenlandske leger ikke får seg jobb. 
Kapasiteten på LIS 1 bør økes. 
Helsedirektoratet jobber med saken men kommunene er ikke en del av dette samarbeidet. 
Rekruttering: legene må få gjennomført LIS 1. og det jobbes med å øke LIS1 stillinger. 
 
Kommuneoverlegen tok opp spørsmålet med hvordan man kan samarbeide på tvers av 
kommuner og sykehus for å gjøre det lettere og med bedre kvalitet for alle parter. 
 
Utdanningsvirksomheter LIS 1, 2 og 3.  
Forslag fra Helsedirektoratet til bestemmelser for ASA-spesialitetene  
• Krav til individuell veiledning (1 time hver 14 dag for allmennleger) og gruppeveiledning (2 
år i allmennmedisin og arbeidsmedisin; 3 år i samfunnsmedisin).  
• Allmennmedisin: Krav til minstetid i åpen uselektert allmennpraksis på 2 år. Minst 50% 
stilling i åpen uselektert allmennpraksis. Ikke krav til sykehusår i allmennmedisin, men 
fremgår av læringsmål innen selekterte populasjoner.  
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• RHF legge til rette for sykehustjeneste for allmennleger.  
• Overgangsregler for de som har påbegynt spesialistutdanning innen ASA-spesialitetene før 
1. mars 2019.  
Forslag fra Helsedirektoratet om kommunen som utdanningsvirksomhet. De må kunne tilby 
hovedparten av læringsmålene, avtale med andre utdanningsvirksomheter dersom ikke alle 
læringsmålene kan oppnås ved utdanningsvirksomheten.  
• Søknad (elektronisk) om registrering av utdanningsvirksomhet for utdanning innen den 
eller de spesialitetene som virksomheten skal utdanne leger i.  
Tar utgangspunkt i utdanningsplan. 
  
Spørsmål fra kommuneoverlegen i Rana i forhold til den nye ordningen om at eventuelt flere 
kommuner kan gå sammen og søke om dette? 
Nå må alle leger også de som er utdannet i utlandet ha LIS 1. 
Man bør etterstrebe å få til den samme utdanning innen samme region, mener 
kommuneoverlegen. 
Kurs for veiledere, spørsmål fra kommuneoverlegen om kan man samarbeide om dette 
kurset på tvers av sykehus og kommune?  
 
Anne Ingeborg Pedersen, rådgiver senter for fag og forskning og utdanning i 
Helgelandssykehuset, informerte om hva som skjer i forhold til dette i Helgelandssykehuset. 
Det er et krav om høyere veiledningskapasitet. Helgelandssykehuset søker om å ha 13- 17 
ulike spesialiteter i regionalt samarbeid. 
Det kom et forslag om at dette tema tas opp som sak på neste OSO møte og også hvordan 
man kan samarbeide om opplæring på tvers av kommune og spesialisthelsetjeneste. 
 
Anne Ingeborg Pedersen, Britt B Petersen og Frode Berg møtes før neste OSO møte i februar 
2019. De informerer så OSO i dette møtet om hva de tenker man kan samarbeide om. 
Eventuelt kan OSO opprette et klinisk utvalg for utdanning og rekruttering av helsepersonell 
på Helgeland. 
Se sak.49/2018. Veien videre. 
 
Brønnøy kommune:   
Brønnøy kommune har økt fokus på helse og velferdsteknologi. 
Øker også innsats fra institusjon til mer og bedre hjemmebaserte tjenester.  
Styrker hjemmetjenesten. Det har vært store omstillinger.  
Fokus på å folk tilbake til mestring 
Legedekning: De har langtidstilsatte vikarer. To stillinger der de ikke har noen fast ansatt 
enda. 
DMS – intermediære plasser og det går fremover med dette arbeidet. 
 
Hattfjelldal kommune. 
Har fokus på interkommunal velferdsteknologi. 

Kommuneoverlegen er også spent på svar etter ROS analyse ambulansetjeneste. 
Arbeider med plan for rehabilitering og hverdagsrehabilitering. 
Syns samarbeidet er bedre mellom første og andrelinjetjeneste, men at det fortsatt er en vei 
å gå. 
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Universitetet vil øke LIS plasser men mangler praksisplasser og veiledningskapasitet. 25 nye 
leger de neste 5 – årene. Man må ha kontor, pasienter og veiledningskapasitet for ta imot. 
 
Spørsmål fra Britt B Petersen angående ledsager tjenesteavtale med tanke på øking av 
takster. Helse Nord avtalen er bare videreført og det står ikke noe om tariffmessig økning av 
takstene. 
 
Sak 37/2018. Nytt fra Fylkesmannen.  
Fylkesmannen måtte melde avbud til OSO da værforhold førte til at flyet ikke kunne lande. 

 

Sak 38/2018. Pakkeforløp Psykisk helse og rus.  
Dialog og informasjon om Pakkeforløp psykisk helsevern og TSB. 
Se vedlegg nr.1. 
 
Vedtak: OSO takker for informasjon og den tas til etterretning. 
 
Sak 39/2018. Samhandlingspris Helgeland 
Se sak 30/2018. 
Kort orientering fra Lisa Friborg, rådgiver KS region Nord –Norge om status i arbeidet med 
samhandlingspris Helgeland, etter at det er sendt forespørsel til Regionrådene på Helgeland.  
Se vedlegg 5. i innkallingen som en orientering om Samhandlingsprisen i UNN. 
 
Vedtak: Lisa Friborg har kontaktet Helgeland regionråd som har sagt seg positiv til å støtte 
Samhandlingsprisen. Sør Helgeland regionråd vil ta opp saken i et møte i desember. 
Indre Helgeland regionråd har ikke svart enda, Lisa Friborg følger opp saken. 
OSO tar sikte på å kunne gi samhandlingspris Helgeland i neste samhandlingskonferanse som 
arrangeres i september 2019. 
 
Sak 40/2018. Gode pasientforløp. 
Lisa Friborg orienterte om læringsnettverket Gode pasientforløp for eldre, kronisk syke og 
psykisk helse og rus. Målet med arbeidet i nettverket er å sikre brukernes behov for å møte 
helhetlige, koordinerte og trygge tjenester 
 
Vedtak: OSO tar informasjonen til etterretning og det er enighet om at OSO vil ha tilsendt 
mer konkret informasjon om læringsnettverket. 
Dette får de i innkallingen til første OSO møte i 2019. 
Det vil da også bli utarbeidet et forslag til vedtak, der det forespørres om Helgeland vil støtte 
i læringsnettverket. 
 
Sak 41/2018. Utfordringer med håndtering av samhandlingsavvik mellom sykehus og 
kommuner grunnet manglende digitalt system som ivaretar begge parter i saksgang og 
arbeidsflyt.  
 
Helgelandssykehuset har iverksatt arbeidet med å forbedre prosedyrer og maler for 
avvikshåndteringen. Dette vil kunne bidra til at grunnlaget for god kommunikasjon til melder 
i større grad blir ivaretatt, samt at informasjon fra avviksbehandlingen kan benyttes til 
forbedringsprosesser. 
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Vedtak: Saken tas til orientering. 
 
Sak 42/2018. Fastlegeråd. 
Se sak15/2018 og 29/2018. 
Hva skal til for at OSO kan vedta opprettelsen av Fastlegeråd på Helgeland fra 2019. 
 
Vedtak: Britt B Petersen, kommuneoverlege Hattfjelldal og Frode Berg, kommuneoverlege 
Rana Kommune, undersøker om fastlegene er enige i at kommunelegeforum skal være 
fastlegeråd på Helgeland og om de er enige i mandatet til fastlegerådet. Dette brevet er 
derfor sendt ut til kommuneoverlegen i kommunene: 
   
«OSO, overordnet samarbeidsorgan mellom helgelandssykehuset og helgelandskommunene, 
ønsker innspill om opprettelse av fastlegeråd/fagråd. Fastlegeråd er opprettet andre steder i 
landet.  
 
Forslag til vedtekt for fastlegeråd: 
 
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. 
 
Forslaget man ønsker en tilbakemelding på er om kommuneoverlegeforum kan være dette 
fagrådet. Frode berg, kommuneoverlege Rana Kommune og Britt Petersen 
kommuneoverlege i Hattfjelldal kommune har sagt at dette er en mulighet, men at det må 
være opp til fastlegene på Helgeland å bestemme om de vil la seg representere av 
kommuneoverlegene. For de aller fleste kommunene er dette trolig lite kontroversielt da 
kommuneoverlegene også er fastleger. For bykommunene som har kommuneoverleger i 
administrative stillinger kan situasjonen være en annen.  
 
Jeg ber dere om tilbakemelding på følgende:  

1. Støtter deres fastleger at kommuneoverlegeforum representerer fastlegene som et 
fastlegeråd? 

2. Har dere innspill på vedtektene?  
 
Frist for tilbakemelding settes til mandag 10.12.18 klokken 12.00» 
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Vi avventer svar på denne henvendelsen før OSO Helgeland kan vedta opprettelsen av et 
fastlegeråd på Helgeland fra 2019. 
Frode Berg, kommuneoverlege Rana Kommune, informerer i neste OSO møte.om hvilke 
tilbakemeldinger som er kommet etter utsendelsen av brevet. 
  
Sak 43/2018. Onboarding Helgeland. 
Dialog og informasjon om prosjektet. Se vedlegg nr.2. 
  
Vedtak: Informasjonen tas til etterretning. 
 
Sak 44/2018. Status vedrørende desentralisert sykepleierutdanning i nord. 
 
Vedtak: OSO tar orienteringen om årsak til at desentralisert sykepleierutdanning foreløpig er 
lagt ned på Helgeland og at det er til evaluering, til etterretning. Det ble allikevel gitt utrykk 
for at man forventer at desentralisert sykepleieutdanning blir startet opp igjen på Helgeland. 
Hvis dette ikke skjer så er man åpen for å se etter alternative måter å utdanne 
helsepersonell på Helgeland. Vi er avhengig av å rekruttere helsepersonell som vil bo på 
Helgeland. 
Det etterspørres også hvor lang tid evalueringen av den desentraliserte 
sykepleierutdanningen skal vare og når vi kan forvente svar på dette.  
 
Sak 45/2018. 
Refleksjoner angående samhandling på Helgeland. 
Hulda Gunnlaugsdottir, administrerende direktør for Helgelandssykehuset HF inviterte 
medlemmene av OSO til dialog og refleksjon angående samhandling på Helgeland. 
Hun er fornøyd med møtene hun har hatt med de forskjellige kommunen på Helgeland. 
 
Hun informerte også OSO om arbeidet som nå pågår for å bedre tilbudet innen Psykisk helse 
og rus. 
Det arbeides blant annet med  

 Rekruttering av flere nye psykiatere for å kunne tilby 24/7 vaktberedskap på 
Helgeland.  

 Et godt samarbeid er også startet mellom politiet og helgelandssykehuset angående 
transport. Det skal avholdes møter to ganger i året, der man skal se på hvordan man 
jobber i dag og hvordan man best mulig kan samhandle til beste for brukeren 
fremover.  

 Det er også i samarbeid mellom politiet, spesialisthelsetjenesten og 
primærhelsetjenesten sett på hvordan man i felleskap best mulig kan sørge for en 
kvalitetsmessig god ledsagertjeneste ved overføringer til akutt psykiatrisk avdeling 
Nordlandssykehuset. 
 

Hva kan gjøres for å redusere akutte innleggelser? 
Hvis vi samarbeider godt og gjør ting riktig kan vi redusere antallet akuttinnleggelser mener 
administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir. 
AMK, Ambulanse, primærhelsetjenesten og politi har felles ansvar for dette. 
 

 Rekruttering av helsepersonell på Helgeland ble også satt på agendaen. 
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Administrerende direktør har blant annet vært i kontakt med Nordlands fylkeskommune og              
opplæringskontoret angående opplæring av flere helsefagarbeidere. Hun anbefalte også 
representanten fra Nord Universitet om å revurdere nedleggelsen av desentralisert 
sykepleierutdanning på Helgeland. Hun vil vite hvor lang tid Nord universitet skal bruke på å 
evaluere den desentraliserte sykepleierutdanningen på Helgeland og når OSO kan forvente å 
få et svar på dette. 
 
Vedtak: Informasjon og refleksjoner angående fremtidens helsevesen og samarbeid på 
Helgeland ble tatt til etterretning. 
 
Sak 46/2018. Informasjon om prosjektet «Samstemming av legemiddellister i Helse Nord».  
Se vedlegg nr.3. 
 
Vedtak: OSO tar informasjonen til etterretning. 
 
Sak 47/2018. Prioritering av samhandlingstiltak på Helgeland. 
Informasjon og dialog med Samhandlingssjefen angående listen som er laget om 
samhandlingstiltak på Helgeland og hva OSO eventuelt ønsker at vi skal prioritere. 
 
Vedtak: Informasjonen er tatt til etterretning og det kom innspill om at det er flere saker 
som kunne vært på listen over gode samhandlingstiltak som allerede arbeides med på 
Helgeland. Det kom også et forslag om at neste Samhandlingskonferanse som blir en  
1- dags konferanse, kan være en erfaringskonferanse der man tar utgangspunkt i gode 
samhandlingstilbud som allerede er iverksatt. 
 
Sak 48/2018. Forslag årshjul OSO Helgeland 2019. 
 

1. Mosjøen-  den 05.02.19 

2. Brønnøysund – den 07. og 08.05.19. Vi er enige om lunsj til lunsj møte. 

3. Sandnessjøen-  den 10.09.19  

Samhandlingskonferanse dagen etterpå i Sandnessjøen, fra klokka 10.00 til 16.00. 

Bare 1- dags konferanse den 11.09.19. 

4. Mo i Rana -  den 12.11.19. 

Foreløpig forslag årshjul 2020. 
1. Mosjøen februar/ mars og så to- dagers Samhandlingskonferanse våren 2020 av 

budsjettmessige grunner 

2. Brønnøysund 

3. Sandnessjøen 

4. Mo i Rana. 

 
Vedtak: Knut Roar Johnsen og Astri Gullesen finner datoer på tirsdager eller torsdager og 
sender alternativene til medlemmene av OSO for å få spikret møtedatoene for 2019. Se 
forslag i teksten over. 
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Sak 49/2018.Veien videre. 
Ris og ros fra møtene som har vært i 2018. 
 
Vedtak:  

 Medlemmene av OSO er fornøyd med hvordan OSO Helgeland fungerer og har 
fungert dette året. 

 

 Det kan med fordel settes av lengre tid til de faste punktene på sakslista; 
Nytt fra kommunen, nytt fra fylkesmannen og nytt fra helgelandssykehuset. 
Gode og informative innspill er kommet frem i disse postene på agendaen. 

 

 Fint at det settes av tid til diskusjon av sakene som belyses i OSO. 

 Det var også et ønske fra OSO om at flere saker har forslag til vedtak i innkallingen, 
dette vil lette OSO sin mulighet til å avslutte sakene med et vedtak. 

 

 Det kom et forslag om at samarbeid om utdanning og rekruttering bør bli et fast 
innslag i OSO fremover. 
Anne Ingeborg Pedersen, Frode Berg og Britt B Petersen er foreslått som en gruppe 
som kan se på hvordan man best kan samarbeide om dette. De informerer OSO i 
februar 2019. 
Eventuelt oppretter OSO et klinisk utvalg for utdanning og rekruttering. 

 

 Rekruttering og stabilisering av leger og annet helsepersonell på Helgeland må 
fortsatt ha fokus i OSO møtene. 

 

 LAR – problematikk. Det kom et spørsmål fra J A Heggen angående hvor langt man er 
kommet med denne saken. 
Samhandlingssjefen informerer mer om denne saken i neste OSO møte. 

 

 Psykisk helse og rus og samarbeidsprosjekter sykehus /kommune. 
Jeanett C Pedersen er glad for interessen i OSO for psykisk helse og rus og for at OSO 
ønsker å høre om prosjektene. Hun settes på sakslisten i neste OSO møte for å 
informere om de prosjektene som hun kjenner til 

 

 Dialog rundt de spørsmålene som kom frem i Samhandlingskonferansen angående 
samhandling i pasientforløp. 
Oppgave som blir gitt til deltagerne av samhandlingskonferansen 14. og 15. 
november var: 
 
I dagens debatt settes fokus på samhandling i pasientforløp. Fokus rettes mot en 
tydeligere pasientrolle, kommunikasjon, velferdsteknologi og psykisk helse/rus. 
 
Deltagerne blir bedt om å skrive ned spørsmål de har til panelet. Noen av 
spørsmålene som kommer frem blir belyst av konferansens panel som består av; 
Dag Ole Aanderbak, geriater Helgelandssykehuset, Hulda Gunnlaugsdottir, 
administrerende direktør Helgelandssykehuset, Anette Fosse, fastlege og 
sykehjemslege Rana kommune, Raimond Dokmo, Helse Nord, Britt B Petersen, 
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kommuneoverlege Hattfjelldal kommune, Julia Gruben, omsorgskontorleder Rana 
Kommune og Tore Bratt er debattleder og kommunikasjonssjef i 
Helgelandssykehuset. 
  
De spørsmålene som ikke blir løftet frem i debatten blir videreført til OSO og satt på                    
dagsorden i neste OSO møte i februar 2019. 
 

 Informasjon og mulighet til å stille prosjektlederen for Prosjekt «Rehabilitering i 
Nord» spørsmål om arbeidet så langt. Anne Winther bli invitert til OSO møtet i 
februar. 

 
 
Sak 50/ 2018. Eventuelt. 
Britt B Petersen tok opp utfordringen angående prehospital trombolysebehandling. 
Legekontorene får ikke lenger bytte ut trombolyse som holder på å bli for gammel slik de 
tidligere kunne. Dette har økonomiske konsekvenser. 
Odd Magne Rønning, områdesjef for Ambulanse Helgelandssykehuset forklarte at dette har 
årsak i at Helgelandssykehuset heller ikke får brukt denne trombolysen før den går ut på 
dato.  
 
 
 

 
Vedlegg nr.1. Pakkeforløp Psykisk helsevern og TSB, sak 38/2018. 
Vedlegg nr.2. Onboarding, sak 43/2018. 
Vedlegg nr.3. Informasjon om prosjektet «Samstemming av legemiddellister i Helse Nord» 
Sak 46/2018. 
Vedlegg nr.4. Årshjul OSO Helgeland 2019, sak 48/2018. 
 
 

 


