
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSO HELGELAND 
 
 
PROTOKOLL: 
 
 
DATO, KLOKKESLETT OG STED: 
21.01.21        10.00-15.00 



  

 
Medlemmer OSO 2020 – 2022. 

Kommunene Helgeland: møtt Vara møtt 

Hege Harboe Sjåvik, kommuneoverlege Vefsn 
kommune 
Hege.sjavik@vefsn.kommune.no 

nei Vara: John Arvid Heggen, Kommunalsjef 
Vefsn kommune.  
John.arvid.heggen@vefsn.kommune.no 
 

nei 

Ingelise Egelund, helserådgiver ved 
samfunnsmedisinsk avdeling Alstahaug kommune 
ingelise.egelund@alstahaug.kommune.no 
 

nei Vara: Kjell Olav Lund, kommunalsjef Helse 
og velferd Leirfjord kommune 
kjell.olav.lund@leirfjord.kommune.no 
 

nei 

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

nei Vara: Tonje Johansen, Pleie og omsorgssjef 
Brønnøy kommune 
tonje.johansen@bronnoy.kommune.no 
 

nei 

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

nei Vara: Pål Bleka, Kommunalsjef 1. Dønna 
kommune 
pal.bleka@donna.kommune.no 
 

nei 

Frode Berg, Kommuneoverlege Rana kommune 
Frode.berg@rana.kommune.no  
  

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

nei 

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

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

 

     

Helgelandssykehuset HF  Vara   

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

ja Vara:   

Fred Mürer, medisinsk direktør, senter for fag, 
forskning og utdanning Helgelandssykehuset HF 
Fred.A.Murer@helgelandssykehuset.no 

nei Vara: Anne Ingeborg Pedersen, rådgiver 
senter for fag, forskning og utdanning 
Helgelandssykehuset HF. 
Anne.ingeborg.pedersen@helgelandssykehu
set.no   

ja 

Rose Rølvåg, konstituert områdesjef for kirurgi og 
akutt Sandnessjøen Helgelandssykehuset 
Rose.Karin.Rolvag@Helgelandssykehuset.no 

nei Vara: Jeanett Pedersen, konstituert 
områdesjef for kirurgi og akutt Rana 
Helgelandssykehuset 
Jeanette.Cathrin.Pedersen@helgelandssyke
huset.no 

nei 

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

ja Vara: Grete Mo, områdesjef medisin 
Mosjøen 
Helgelandssykehuset 
grete.mo@helgelandssykehuset.no 

 

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

nei Vara: Arve Smedseng, områdesjef 
pasientreiser. Helgelandssykehuset HF 
Arve.smedseng@helgelandssykehuset.no 

ja 
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Inviterte foredragsholdere: 

Torbjørn Aas, prosjektdirektør Nye Helgelandssykehuset 
Venke Arntsberg Grane, spesialist i nevropsykologi/fagrådgiver 
Trine Holmvåg, Nord Universitet 
Anne Marit Danielsen, foretakskoordinator, Barn som pårørende 
Silje Paulsen, rådgiver Helgelandssykehuset HF 

Rune Holm, enhetsdirektør psykisk helse og rus 
Helgelandssykehuset HF 
Rune.Holm@Helgelandssykehuset.no 
 

nei Vara: Sidsel Forbergskog, ass. enhetsdirektør 
psykisk helse og rus Helgelandssykehuset HF 
Sidsel.Forbergskog@Helgelandssykehuset.no 

ja 

Sekretariat.  

Gry Kristin Fjellgaard, rådgiver Senter for samhandling. 
Helgelandssykehuset HF 

gry.kristin.fjellgaard@helgelandssykehuset.no 
 

Møte og talerett  Vara  

Anne Lise Brygfjeld, brukerrepresentant 
anne.lise.brygfjeld@gmail.com 
 
 

nei   

Morten Juul Sundnes, fylkeslege, Fylkesmannen i 
Nordland 
 
fmnomsu@fylkesmannen.no 
 

ja 
 

Lars Utne Haukland, assisterende fylkeslege, 
Fylkesmannen Nordland 
lauha@fylkesmannen.no 
 

 

Lisa Friborg, KS Nordland. 
Lisa.Friborg@ks.no 
 
 

ja   

Anne Rigmor Eliassen, Spekter 
Anne.Rigmor.Eliassen@Helgelandssykehuset.no 
 
 
 

ja 1.vara  
Edith Rølvåg 
Edith.Davidsen.Rolvag@alstahaug.kommune
.no 
2.vara   
Ann-Helen Salamonsen 
ann-
helen.salamonsen@alstahaug.kommune.no 

 

Bente Steinmo, fagforbundet/LO 
Bente.Steinmo@rana.kommune.no 
 
 
 

ja 1.vara   
Ann-Helen Salamonsen 
ann-
helen.salamonsen@alstahaug.kommune.no 
2.vara Edith Rølvåg 
Edith.Davidsen.Rolvag@alstahaug.kommune
.no 

 

Øyvind Christiansen, representant for Universitetene i 
Nord. 
oyvind.christiansen@nord.no 
 

ja   
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Protokoll etter møtet 21.01.21 
 

Sak 66/2021 Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll (vedlegg 1 Protokoll OSO 05.11.20)    

Vedtak: 

• Godkjennes  

Det var stort frafall blant medlemmene i OSO. Det er enighet om at møtet skal gjennomføres, men at 

vedtak knyttet til sak 59/2020 etablering av helsefellesskap Helgeland må drøftes med alle 

kommunerepresentanter.  

Sak 67/2021 Nytt fra Kommunene  

Det var ingen meldte saker.  

 

Sak 68/2021 Nytt fra Fylkeslegen 

• Arbeidet knytet til covid-19 tar mye tid 

• Arbeidet rundt etablering av Helsefellesskap har høy prioritet. 

• Virksomhetsplan for 2021 er preget av covid-19 og vaksinering, men de 4 prioritert gruppene 
og Helsefellesskap prioriteres også her. 

• Webinarer planlegges og det testes nye tekniske løsninger 

• Kommunene kan be fylkeslegen om bistand v/etablering av Helsefellesskap, og bistand ytes 
via 1-1 veiledning, bistand til rådmenn og ledere på overordnet nivå og utrusting av politikere 
med kunnskap før partnerskapsmøte. 

Vedtak: 

• Saken tas til orientering  

 

Sak 69/2021 Nytt fra Helgelandssykehuset  

Knut Roar Johnsen informerer om etablering av arbeidsgrupper i forbindelse med etablering av Nye 

Helgelandssykehuset. Arbeidsgruppene er bredt sammensatt utfra geografi og fagområder. Kut Roar 

Johnsen leder arbeidsgruppe for samhandling og tar gjerne mot innspill til saker. 

Hvordan status for arbeidet i denne gruppa skal deles per nå usikkert. Knut Roar Johnsen vil 

oppdatere OSO. 

Det er også etablert en ressurspool av personer som kan bidra med kompetanse. Denne gruppen kan 

bistå kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten med faglige spørsmål. 

Vedtak:  

• Saken tas til orientering 



  

 
Venke Arntsberg Grane, spesialist i nevropsykologi presenterer et forskningsprosjekt «adult ADHD 

II» (vedlegg 5, Samhandle i forskning-adult ADHD II) 

Nevropsykologisk avdeling, Helgelandssykehuset Mosjøen er invitert til OSO for å orientere om et 

nytt forskningsprosjektet som studerer hjernefunksjoner relatert til symptomer og funksjon hos 

voksne med ADHD og friske kontrollpersoner, «Cognitive control in adult ADHD II». Helse Nord i 

samarbeid med HSYK finansierer prosjektet, og vektlegger at prosjekteier muliggjør for pasienter i 

primærhelsetjenesten å delta i kliniske studier. Det er aktuelt med et samarbeid med 

primærhelsetjenesten på Helgeland om rekruttering av pasienter til prosjektet.  

Helgelandssykehuset har ansatt lege/PhD Andras Puszta som postdoktor i prosjektet, har 

prosjektgruppe med forskere og teknikere, samt nasjonale- og internasjonale samarbeidspartnere.  

Prosjektet er forsinket på grunn av COVID-19 pandemien, men vil starte et forberedende arbeid for 

rekruttering av pasienter, og et samarbeid med primærhelsetjenesten vurderes å styrke 

forskningsprosjektet. Det er aktuelt å rekruttere voksne (18 – 68 år) pasienter med kjent ADHD 

diagnose, og som snakker skandinavisk flytende. Senter for samhandling vil i samarbeid med 

forskningsgruppeleger, Venke A Grane jobbe videre for å få gitt informasjon om prosjektet til 

fastlegekontorene og de kommunale psykiatritjenestene og videre finne løsning for et konkret 

samarbeid som muliggjør rekruttering av pasienter til prosjektet.     

Vedtak: 

• OSO stiller seg positiv til prosjektet 

• Saken følges videre i OSO og gis eget saksnummer Nytt saksnummer er 82/2021 

 

 

Sak 70/2021 Nye Helgelandssykehuset v/ prosjektdirektør Torbjørn Aas  

Prosjektdirektør Torbjørn Aas går gjennom PowerPoint-presentasjon (se vedlegg 6, Presentasjon OSO 

21.01.21 Nye Helgelandssykehuset) 

Denne presentasjonen inneholder aktive linker til kilder og grunnlagsinformasjon for utviklingen av 

nye Helgelandssykehuset og alle blir oppfordret til å gjøre seg kjent med dokumentet. Neste uke 

arrangeres et styreseminar vedrørende veiledning om sykehusbygging. 

Prosjektdirektør tar gjerne mot invitasjoner fra ulike fora for å informere ytterligere. 

Avslutningsvis gir prosjektdirektør OSO en utfordring: 

«Hva er OSOs beste og viktigste bidrag for være med på å gjøre Nye Helgelandssykehuset til Norges 

beste lokalsykehus?» 

Vedtak: 

• Saken tas til orientering  

 



  

 
Sak 71/2021 Oppfølging av sak om Helgelandspakken Helgelandslegen  

Britt Blaunfelt Petersen sammenfatter bakgrunn for prosjektet og informerer om siste nytt i 

Prosjektet «Helgelandslegen, et prosjekt for rekruttering av fastleger til vår region.» 

Helsedirektoratet er positive til prosjektet «Helgelandslegen». Det finnes ingen hindringer i å lyse ut 

et helhetlig og sammenhengende utdanningsløp for LIS 1 og LIS i allmennmedisin. Utlysningsteksten 

må forandres, fristen for dette er om 4 dager. Oppstarten av prosjektet må sannsynligvis skyves frem 

6 måneder.  

Helgelandssykehuset v/ Anne Ingeborg Pedersen er positiv til at være med i prosjektet. Det er viktig 

at antallet LIS 1 stillinger på Helgeland blir fordelt mellom primærhelsetjenesten og 

spesialisthelsetjenesten. Statsforvalteren stiller seg positiv til slikt prosjekt.  

Saken tas opp i neste Kommuneoverlegeforum Helgeland den 05.02.21. og alle kommunene på 

Helgeland kontaktes administrativt for å delta i prosjektet og i hvilket omfang/ hvor mange slike 

stillinger de tenker seg.  

Når dette er avklart må det samhandles videre mellom kommunene og helseforetaket på Helgeland 

slik at prosjektet startes opp/ kommer i gang.  

• Anne Ingeborg Pedersen tar saken opp innad i sykehuset 

• Anne Ingeborg Pedersen og Britt Blaunfelt Petersen bidrar videre i prosjektet 

 

Vedtak: 

• Saken tas til orientering og følges videre av OSO og Helsefellesskap Helgeland 

 

Sak 73/2021 Sykepleier i Nord v/prosjektleder Nord Universitet Trine Holmvåg, (vedlegg 2 

Presentasjon av nett – og samlingsbasert sykepleierutdanning)  

Trine Holmvåg presenterer ny nett- og samlingsbasert sykepleieutdanning fra høsten 2021. Målet er 

å sikre at distriktet kan utdanne egne sykepleiere. To nye punkter i forhold til tidligere tilbud 

vektlegges: 

• Alle studenter fra alle regioner er i samme kull 

• Søkere må ha lokal tilknytning og blir ikke presset ut av søkere fra andre regioner på 

bakgrunn av karakterer 

 

Vedtak: 

• Saken tas til orientering 

 



  

 
Sak 74/2021 Samhandling/melding til Barnevernet v/Anne Marit Danielsen, foretakskoordinator 

Barn som pårørende (vedlegg 3a, bekymringsmelding til barnevern, praktisk info og 3b, veiledning 

for kommuner) 

Elektronisk samhandling; praksis og dokumentasjon 
Elektronisk melding til barnevernet; hvor står vi i dag? 
 
På grunn av stort frafall av OSOs kommunale representanter kan flere spørsmål om praksis og status 
ikke besvares i dag. Anne Marit Danielsen presenterer likevel sine saker og inviterer til dialog. 
Det informeres om at det finnes en app til bruk for å melde bekymring til barnevernet. 
Det er flere måter å melde sak til barnevernet og OSO diskuterer praksis ved melding til barnevernet 
når barn er pårørende og når det mistenkes at barn blir utsatt for overgrep/mishandling. Det er 
også ulike krav til dokumentasjon avhengig av hvem som melder bekymring. Noen meldinger 
registreres i pasientjournal og andre i Elements (administrativt arkiv). 
Anne Marit Danielsen kartlegger intensjon med appen og praksis i kommunene 

 
Vedtak: 

• Saken tas til orientering 

• Samhandlingssjef bistår med å oppnå kontakt med relevante personer i kommunene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Oppfølgingssaker 

Sak 59/2020 Etablering av Helsefellesskap mellom kommunene og Helgelandssykehuset (vedlegg 4 

2a forslag Helsefellesskap, redigert) 

Samhandlingssjef informerer om  

• Status 

• Framdriftsplan 

• Oppfølging 

Vedtak: 

Tilstedeværende OSO-medlemmer vedtar: 

• KSU Helsefellesskap følger opp tiltak gjort i kommunene 

• KSU starter planlegging av 1. partnerskapsmøte 

• Øvrige deler av saksframlegget tas til orientering 

• KSU ber OSO om myndighet til å videreføre arbeidet med etablering av Helsefellesskap 

Helgeland til partnerskapsmøtet er satt. 

 

Senter for samhandling kontakter kommunerepresentantene i OSO som ikke kunne være tilstede 

under møte med spørsmål om de stiller seg støttende til forannevnte vedtakspunkt. Saken følges 

opp av senter for samhandling. 

Den 27.01.21 har alle kommunerepresentantene gitt tilbakemelding om at de stiller seg bak 

vedtakene som beskrevet over. 

 

Sak 58/2020 Oppfølging KSU prosedyrer som krever samhandling  

• Status og utfordringer 

• Utnevning av vararepresentanter 

• Utnevning leder av KSU 
 

Vedtak: 

• Saken tas til orientering 

• Det utnevnes vararepresentanter til KSU-medlemmene. Hvert medlem velger en 

vararepresentant fra samme beslutningsnivå 

• Medisinsk direktør helgelandssykehuset utpeker leder av KSU. Leder skal være lege. 

 

 

 



  

 

Sak 39/2020. Plan for fremtidig samarbeid om omforente beredskapsplaner. (vedlegg 7, status 
til OSO samordning av beredskapsplaner) 
 

• Statusoppdatering ved rådgiver Helgelandssykehuset HF, Anne Ingeborg Pedersen. 

Vedtak: 

• Saken tas til orientering. 

 
Sak 63/2020 Desentralisering av sykepleierutdanning  
 
Statusoppdatering ved rådgiver Helgelandssykehuset HF, Silje Paulsen 

• Informasjon om utdanningen: https://www.vid.no/studier/desentralisert-sykepleie-pa-
helgeland/ 

• Opptak åpner 1. februar 2021. Søknadsfrist er 15. april 2021 

• VID ønsker innspill fra kommunene på faglig profil på utdanningen- muligheter for lokal 
tilpasning.  

• Dialog med kommunalsjefer helse- og omsorg initieres. 
 

Vedtak: 
 

• Saken tas til orientering. 
 
 
Sak 75/2021 Eventuelt. 

Det er meldt behov for å ta opp sak 22/2020; epikriser til LIS 1-leger. 

Vedtak i OSO 02.04.2020 
 

Det opprettes en arbeidsgruppe bestående av Britt B Petersen, kommuneoverlege 

Hattfjelldal kommune, Eivind Augustsen, leder av kontortjenesten Helgelandssykehuset 

Mosjøen og en rådgiver for EPJ Helgelandssykehuset HF. De skal sammen utarbeide en 

felles prosedyre gjeldende for kommunehelsetjenesten og Helgelandssykehuset HF. 

Vedtak: 

• Denne saken tas i førstkommende OSO-møte. 

 

Sak 76/2020 Prioriterte saker og avklaring av møteform i neste OSO møte. 
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