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Møte og talerett  Vara  

Anne Lise Brygfjeld, brukerrepresentant JA   

Morten Juul Sundnes, fylkeslege, Fylkesmannen i 
Nordland 

JA Lars Utne Haukland, assisterende 
fylkeslege, Fylkesmannen Nordland 

 

Lisa Friborg, KS Nordland. JA   

Anne Rigmor Eliassen, Spekter 
 

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

 

Bente Steinmo, fagforbundet/LO 
 

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

 

Øyvind Christiansen, representant for Universitetene i 
Nord. 

JA   

Torolf Slettevoll, KS e-komp NEI   

Inviterte bidragsytere:  

Pål Madsen, klinikksjef, prehospitale tjenester, Helgelandssykehuset HF ja 

Erik Fagerli, prosjektleder Forbedringsprosjekt Benchmarking sykehusforbruk, Helgelandssykehuset ja 

Merethe Myrvang, prosjektkoordinator, Nye Helgelandssykehuset HF ja 

Hege Mørk, rådgiver Samhandlingsavdelingen, Helgelandssykehuset HF ja 

Kommunene Helgeland: møtt Vara:  møtt 

Lill Inger Reinfjell, enhetsleder helsetjenester Vefsn 
kommune 

JA Rachel Berg, Kommunalsjef Vefsn 
kommune.  

 

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 
  

JA Julia Gruben er foreslått, men vi  
Avventer svar fra IHR 

 

Britt Blaunfeldt Petersen, Kommuneoverlege 
Hattfjelldal kommune 

JA Turi Thorsteinsen står oppført, men vi 
avventer svar fra IHR 

 

Helgelandssykehuset HF  Vara  

Knut Roar Johnsen, samhandlingssjef, 
samhandlingsavdelingen, Helgelandssykehuset HF  

JA    

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

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

 

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

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

NEI 

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

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

 

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 

NEI 
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PROTOKOLL  

 Sak 110/2021 Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.                          

(vedlegg 1 Protokoll OSO 02.09.21)                                              

  

                                                                                                                                

  

Vedtak:  

 •  Saken godkjennes.  

  

Nye medlemmer i OSO presenterer seg.  

  

Sak 111 /2021 Nytt fra kommunene                                                                         

Kommunene rapporterer om utfordringer knyttet til mangel på fastleger og utfordringer med 

rekruttering av fastleger. Pandemien har bundet opp personellressurser som nå kan benyttes til 

andre oppgaver. Det er framgang i prosjektet «Helgelandslegen» (som har vært tatt opp i OSO som 

sak 71/2021.) Godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten når det gjelder intervjuer av kandidater 

og videre plan. Intervjuer er i gang. Det vises også til en statlig plan for et sammenhengende løp for 

psykiatri og allmennlegetjeneste.  I Leirfjord er nå alle fastlegehjemler besatt.   

  

Vedtak:  

 •  OSO tar saken tas til orientering  

  

Sak 112 /2021 Nytt fra Statsforvalteren                                                                   

• Tilnærmet normal hverdag, men med økt beredskap.  

• Det blir ny ledelse hos Statsforvalteren som følge av regjeringsskiftet.   

• Viktige satsningsområder er blant annet forberedelser til en ny pandemi og med rekruttering 

av leger, kommunepsykologer og annet personell i helsetjenesten  

• Informasjon om nye satsningsområder deles med OSO i neste møte.  

• Det foreligger forslag til endring i kjernejournalforskriften med høringsfrist i desember.  

• NAV og arbeids- og sosialdepartementet har gitt Statsforvalteren i oppdrag å kartlegge 

samarbeidet mellom de kommunale helse- og omsorgstjenester og NAV innenfor definerte 

områder. Spørreskjema (forms-skjema?) er sendt ut til de kommunale NAV-tjenestene og 

helse- og omsorgsledere og kopi går til samhandingssjefene i Helse Nord.  

• Kort informasjon om Oppvekstreformen som kommer i årsskiftet.  

• Kort informasjon om pakkeforløp for barnevernsbarn.  



                                                               

Vedtak:  

• OSO tar saken tas til orientering  

• Pakkeforløp for barnevernsbarn bør bli sak som behandles i Helsefellesskapene  

  

  

  

Sak 113/2021 Nytt fra Helgelandssykehuset                                                         

Ny strategiplan for prehospital klinikk v/ Pål Madsen, klinikksjef prehospitale tjenester 

Helgelandssykehuset HF.  

  

• Pål Madsen presenterer prehospital klinikk og informerer om klinikkens strategiske 

satsningsområder. Se PowerPoint-presentasjoner som legges som vedlegg:                   

Vedlegg 2 Strategiplan Prehospital klinikk 2021-2027 og   

Vedlegg 3 Strategiprosess Prehospital klinikk 2021.  

  

Samhandlingsavdelingen informerer om:    

• Etablering av Ungdomsråd i Helgelandssykehuset  

Samhandlingsavdelingen har fremmet sak for sykehusledelsen med forslag til vedtak knyttet 

til forankring av ungdomsråd i organisasjonen, rekruttering av medlemmer, 

mandatbeskrivelse og tilførsel av stillingsressurs. Vedtak foreligger ikke.                          

• Oppdatering av nettsidene. Nytt design på Helgelandssykehuset.no. Dette er gjort for å øke 

tilgjengelighet på innholdet og bedre brukervennlighet.  

• Endring av navn på klinikker og stillingsbetegnelser i Helgelandssykehuset. Dette er gjort i 

samsvar med andre foretak og mht «klart språk.»  

• Samvalg og planer for utlysning av stilling  

• Læringsnettverket «Gode pasientforløp» er i startfasen. Første samling er i oktober -21  

• Redegjørelse om status i arbeidet med etablering av spesialisthelsetjenester til den samiske 

befolkningen  

• Status om forbedringer i DIPS Arena (PLO-meldinger etc) etter henvendelser fra 

kommunene.  

  

  

Vedtak:  

• OSO tar sakene til orientering  

• Sak om prehospitale tjenester følges opp i dialogmøter og i Helsefellesskap  

  

  

  



Sak 114/2021 Nytt fra Brukerutvalget, v/Anne Lise Brygfjeld, leder Brukerutvalget   

  

• Det har vært avholdt møte i brukerutvalget den 24.09.21.   

• Av saker som ble tatt opp er   

o etablering av ungdomsråd,   

o enkelt meldesystem for pasienter og pårørende  

o forventninger til Helsefellesskap  

o endringer i mandatet; antall medlemmer er utvidet med 1 person fra RIO  

(Rusmisbrukernes interesseorganisasjon)  

• Brukerutvalget jobber med bl.a. høringsuttalelser, innspill til oppdragsdokumentet samt 
Digital brukeropplæring  

                                                                                                                                                  

Vedtak:  

• OSO tar saken til orientering.  

  

Sak 115 /2021 Nye Helgelandssykehuset v/ Merethe Myrvang, Prosjektkoordinator, 

Nye Helgelandssykehuset  

 

Merethe Myrvang deler en PowerPoint-presentasjon som viser status, framdrift og videre prosess.  

Se vedlegg 4 Nye Helgelandssykehuset OSO 13.10.21  

  

                                                                                                                                                

Vedtak:  

• OSO tar saken til orientering.  

  

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

Roar Johnsen, samhandlingssjef Helgelandssykehuset HF.  
  
Samhandlingssjef informerer om hvordan dette ble gjort i UNN og i Nordlandssykehuset.      

OSO må ha en plan for dette.  

Denne saken følges opp under oppfølgingssak 59/2020  

  

Vedtak:  

• Saken tas opp i neste OSO-møte den 09.12.21   



  

  
Sak 117/2021 Samhandlingskonferansen på Helgeland v/ Hege Mørk, rådgiver 

samhandlingsavdelingen, Helgelandssykehuset HF              

                                                                           

Samhandlingskonferansen Helgeland arrangeres av Helgelandssykehuset i samarbeid med 
kommunene på Helgeland og OSO - overordnet samarbeidsorgan.  
Samhandlingskonferansen 2020 ble utsatt grunnet pandemien.   
Det er ønskelig å gjennomføre samhandlingskonferansen i juni 2022.  
Det ble gjort mye godt arbeid til konferansen i 2020 som kan ligge til grunn. Tematikk og 
foredragsholdere må kanskje endres noe. Dette må vurderes av en ny arbeidsgruppe.  
  

  

Vedtak:  

• OSO støtter forslaget om å gjennomføre samhandlingskonferansen juni 2022  

• OSOs representanter fra kommunene og fra sykehuset kommer med forslag til en styrings- og 

en arbeidsgruppe innen oktober.  

  

Det ble i møtet avklart at:  

• Lill Inger Reinfjell representerer Vefsn  

• Kjell Olav Lund finner en representant fra Alstahaug  

• Frode Berg finner en representant fra Rana  

• Anne Lise Brygfjeld finner en brukerrepresentant  

• Knut Roar Johnsen finner representanter fra Helgelandssykehuset HF  

  

  

  

Oppfølgingssaker:  

  

Sak 109/2021 Utskrivningsklare pasienter i Helgelandssykehuset v/ Knut Roar 

Johnsen, samhandlingssjef Helgelandssykehust HF.   

Samhandlingssjef informerer om møte med Alstahaug kommune den 27.09.21 og om planlagt møte 

med Rana kommune den 20.10.21 med dette som tema.  

   

Vedtak:  

• Saken avsluttes  

• Saken tas opp igjen dersom det i møter med kommuner framkommer opplysninger som er 

nyttige å ta med videre  



  

  

  

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

samhandlingsavdeling og Knut Roar Johnsen, samhandlingssjef 

Helgelandssykehuset    

                

• Orientering om status og utfordringer.  Se vedlegg 5 Status Helsefellesskap Helgeland       

• Det har vært gjennomført møter med regionrådsledere regionrådssekretariat, medlemmer i 

arbeidsgruppen for etablering av helsefellesskap og Administrerende Direktør i  

Helgelandssykehuset, Hulda Gunnlaugsdottir, for framgang i saken og planlegging av veien 

videre.  

• Det planlagte Partnerskapsmøtet er utsatt.  

I møtet stilles spørsmål om hvordan OSO skal jobbe videre med saken.  

Det informeres om status politisk sak fra kommunes side og peker på flere faktorer som skaper 

utfordringer i etableringen av Helsefellesskap, og det vises til ny kommunelov og interkommunalt 

oppgavefellesskap.              

  

  

  

Vedtak:  

• OSO tar saken til orientering.  

• KS sender eksisterende eksempler på overordnede samarbeidsavtaler til kommuneoverlege i 

Rana, Frode Berg.   

• Kommunale representanter kommer med navn på aktuelle kandidater som i samarbeid med 

Frode Berg kan bidra til fortgang i prosessen, dette innen to uker.   

  

  

  

  

  

  

  



Sak 106/2021 Forbedringsprosjekt i Helgelandssykehuset v/ prosjektleder Erik 

Fagerli Helgelandssykehuset HF  

 

Erik Fagerli presenterer seg selv og deler en PowerPoint presentasjon som viser bakgrunn for 

prosjektet. Se vedlegg 6 Forbedringsarbeidet.  

• Viktige mål med prosjektet er at pasienter med behov for kontakt med 

spesialisthelsetjenesten får dette til riktig tid, og å styrke pasientsikkerhet og likeverdige 

tilbud.  

• Samhandling og dialog med primærhelsetjenesten trekkes fram som særdeles viktig.   

• Det ønskes å få etablert en samhandlingsarena mellom fastleger og Helgelandssykehuset for 

dette arbeidet. Prosjektet vil invitere fastleger og andre representanter fra 

primærhelsetjenesten til dialog. Dette for å få vite hva primærhelsetjenesten trenger av 

informasjon og bistand fra Helgelandssykehuset for sortere hvilke pasienter som trenger 

henvisning, utredning, behandling og oppfølging fra sykehuset.  

  

Vedtak  

• OSO tar saken til orientering.  

  

Sak 118/2021 Eventuelt.                                                                                                     

• Samhandlingssjefen kommer med en sterk oppfordring til kommuner, brukerutvalget og 

Statsforvalter om å melde inn saker til OSO på forhånd  

• OSO inviteres til å komme med innspill til Norsk Helse- og Sykehusplan, NHSP 2024-2027.    

Se vedlegg 7 Invitasjon til å komme med innspill til NHSP 2024-2027  

• Nye representanter til forhandlingsutvalg mellom kommuner på Helgeland og 

Helgelandssykehuset må utnevnes    

Vedtak:  

• Sakene tas til orientering  

• Ang representanter forhandlingsutvalg;   

        o     kommunerepresentanter fra Vefsn og Rana kontakter regionrådene.   

o samhandlingssjef kontakter Helgelandssykehuset for utnevning av medlemmer i 

forhandlingsutvalg.   

o Kjell Olav Lund kontakter Kirsten Toft (forhandlingsleder pr dd) for avklaring, og gir 

tilbakemelding til samhandlingssjef.  

• OSO følger opp sak om felles innspill til NHSP på neste OSO-møte.  

  

Neste møte i OSO arrangeres som et fysisk møte i Mosjøen den 09.12.21.                                                                              

  



  

 

 

 


