OSO HELGELAND
PROTOKOLL:

DATO, KLOKKESLETT OG STED:
02.05.2022 Teams 11.30 -13.30

Medlemmer OSO 2020 – 2022.
Kommunene Helgeland:
Lill Inger Reinfjell, enhetsleder helsetjenester Vefsn
kommune
Kjell Olav Lund, kommunalsjef Helse og velferd
Leirfjord kommune
Janne Lynghaug, Helse- og velferdssjef Brønnøy
kommune

møtt
JA

JA

Tonje Johansen, Pleie og omsorgssjef
Brønnøy kommune

Siv Nilsen, Kommunalsjef Herøy kommune

JA

Pål Bleka, Kommunalsjef 1. Dønna kommune

Frode Berg, Kommuneoverlege Rana kommune

JA

Julia Gruben, leder tildelingskontoret, og
omsorgsavdelingen, Rana kommune

Britt Blaunfeldt Petersen, Kommuneoverlege
Hattfjelldal kommune

JA

Turi Thorsteinsen, kommunalsjef Helse og
omsorg, Hattfjelldal kommune

Helgelandssykehuset HF
Knut Roar Johnsen, samhandlingssjef,
samhandlingsavdelingen, Helgelandssykehuset HF
Hanne Frøyshov, medisinsk direktør, avdeling for
fag, forskning og utdanning, Helgelandssykehuset HF
Rose Rølvåg, områdesjef kirurgi, Sandnessjøen,
Helgelandssykehuset HF

Vara
Rachel Berg, Kommunalsjef Vefsn kommune.

møtt

NEI

Vara
JA
JA

NEI

Ole Johnny Pettersen, klinikksjef medisinsk klinikk,
JA
Helgelandssykehuset HF
Odd Magne Rønning, områdesjef Ambulanse
NEI
Helgelandssykehuset HF
Rune Holm, klinikksjef, klinikk psykisk helse og rus,
NEI
Helgelandssykehuset HF
Sekretariat.
Gry Kristin Fjellgaard, rådgiver Senter for samhandling.
Helgelandssykehuset HF
Møte og talerett
Anne Lise Brygfjeld, brukerrepresentant
NEI
Morten Juul Sundnes, fylkeslege, Fylkesmannen i
Nordland
Robert Isaksen, KS Nordland.
Anne Rigmor Eliassen, Spekter

NEI

Bente Steinmo, fagforbundet/LO

JA

Øyvind Christiansen, representant for Universitetene i
Nord.
Torolf Slettevoll, KS e-komp.

NEI

JA
JA

Anne Ingeborg Pedersen, rådgiver avdeling
for fag, forskning og utdanning
Helgelandssykehuset HF.
Jeanett Pedersen, klinikksjef, akuttmedisinsk
klinikk, Helgelandssykehuset HF

Arve Smedseng, områdesjef pasientreiser.
Helgelandssykehuset HF
Sidsel Forbergskog, ass.klinikksjef, klinikk
psykisk helse og rus, Helgelandssykehuset HF

NEI

NEI
JA

gry.kristin.fjellgaard@helgelandssykehuset.no
Vara
Sonja Revhaug, assisterende fylkeslege,
Fylkesmannen Nordland
1.vara Edith Rølvåg
2.vara Ann-Helen Salamonsen
1.vara Ann-Helen Salamonsen
2.vara Edith Rølvåg

NEI

Inviterte:
Wenche Charlotte Hansen, seniorrådgiver, Helsedirektoratet
Hege Mørk, rådgiver, samhandlingsavdelingen, Helgelandssykehuset HF
Kjell Idar Juvik, regionrådssekretær, Indre Helgeland Regionråd
Merete Myrvang, prosjektkoordinator, Helgelandssykehuset HF

JA

Protokoll 02.05.2022
Sak 8/2022 Godkjenning av saksliste, innkalling og protokoll etter OSO-møte den 09.03.22.
Vedlegg 1 Protokoll OSO 09.03.22

Vedtak:
•

Saken godkjennes

Sak 9/2022 Nytt fra kommunene
Brønnøy kommune: Helseministeren besøkte Brønnøysund. Hun fikk omvisning i Rus- og psykisk
helsetjeneste (ROP) og i det nyåpnede DMS.
Vedtak:
•

Saken tas til orientering

Sak 10/2022 Nytt fra Statsforvalteren
Statsforvalteren informerer om endringer i kursprogram for LIS1 leger. Helsedirektoratet har endret
læringsmålene som Lis-legene skal fylle når de er i primærhelsetjenesten. Statsforvalteren skal
arrangere to kurs for LIS-1 legene mens de er i kommunehelsetjenesten. Her har man fokusert litt
mer på samhandling og samvalg og lagt dette inn som del av som læringsmål i kursprogram i
folkehelsearbeid. Læringsmålet er bestemt å gjelde både i spesialisthelsetjenesten og i
kommunehelsetjenesten, men er lagt på ett av disse nivåene for å sikre at dette følges opp.
Statsforvalteren minner om lovendring og lovkrav om barnekoordinatorer og om funksjonen
rådgivende rus-enhet i kommunene. Hvordan den rådgivende rus-enheten skal organiseres
bestemmes i den enkelte kommune.
Vedtak:
•

Saken tas til orientering

Sak 11/2022 Nytt fra brukerutvalget
Saken utgikk.

Sak 12/2022 Nytt fra Helgelandssykehuset og nye Helgelandssykehuset v/Knut Roar Johnsen,
samhandlingssjef Helgelandssykehuset HF og Merethe Myrvang, prosjektkoordinator,
Helgelandssykehuset HF
Nytt fra Helgelandssykehuset:
Prosjektorganisasjonen til Nye Helgelandssykehuset har vært på 2 dagers befaring på ulike sykehus
på Østlandet og Vestlandet. Delegasjonen bestående av representanter fra ulike fagmiljøer og
brukerrepresentant fikk se og lære om mange ulike tema som f.eks. nye bygg, samhandling og
sambruk mellom nytt og gammelt bygg, romløsninger, samlokalisering med kommunehelsetjenesten.
Helse Bergen stiller seg til disposisjon dersom Nye Helgelandssykehuset skulle ønske videre
samarbeid om nye Helgelandssykehuset og om etablering av Helsefellesskap.
Det vil bli skrevet rapport fra denne befaringen. Dersom kommunerepresentanter ønsker mer
informasjon kan samhandlingssjef ved Helgelandssykehuset HF kontaktes.
Distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund ble høytidelig åpnet av helse- og omsorgsminister Ingvild
Kjerkhol den 22.04.22.
Samarbeidsavtaler:
Helgelandssykehuset er i ferd med å inngå avtale med Västerbottens län (Sverige) om fødetilbud i
Helgelandssykehuset for kvinner fra områdene rundt Hemavan og Tärnaby som ønsker å føde på Mo
i Rana Helgelandssykehuset. Det er ønske om å utvide samarbeidet over grensen til å omfatte flere
områder. Det settes i gang et arbeid for å fornye og revidere beredskapsplaner samt å planlegge
beredskapsøvelser og storskadeøvelser mellom Sverige og Norge. Hattfjelldal, Hemnes og Rana vil bli
invitert til å bli med i både planlegging av og med deltakelse i slike øvelser.
Klinikk for psykisk helse og rus informerer om at det startes opp med ECT-behandling i mai-juni -22.
Det er ansatt koordinator for spesialisthelsetjeneste til den (sør-)samiske befolkning i 50% fra 1.
september -22.
Nye Helgelandssykehuset
Prosjektkoordinator Merete Myrvang deler en powerpointpresentasjon som viser status for Nye
Helgelandssykehuset.
Framdriftsplanen er forsert og styringsdokumentet for konseptfase 1 er oppdatert som følge av
dette. Målet er å rekke lånesøknad innen medio desember 2022. Dette innebærer tettere løp i
besluttende organer (styrene i Helse Nord RHF og Helgelandssykehuset HF) og en streng tidsplan. se
vedlegg 2, Nye Helgelandssykehuset
Neste beslutningspunkt vil komme i august- 22 hvor det avgjøres hvilket konsept man vil gå videre
med og som danner grunnlag for lånesøknaden.
Kommunerepresentanter i OSO ønsker bedre involvering, forutsigbarhet og dialog med prosjektet og
bedre informasjon om møtekalender og innkalling. Samhandlingssjef kan kontaktes ved ønske om et
møte.
Vedtak:
•

Sakene tas til orientering

Oppfølging av sak 2/2022 Etablering av Helsefellesskap Helgeland
Status vedrørende etablering av Helsefellesskap Helgeland v/ Kjell Idar Juvik, regionrådssekretær
Indre Helgeland Regionråd (IHR). Se vedlegg 3, status etablering Helsefellesskap
Både IHR og Helgelandsrådet anbefaler at kommunene inngår i partnerskap Helsefellesskap
Helgeland. Regionrådene har nedsatt en arbeidsgruppe bestående av rådmenn fra kommunene
Rana, Nesna Alstahaug og kommunedirektør i Brønnøy samt rådmann i Rødøy. Disse møtes den
04.05.22 for å utarbeide utkast til felles sak for alle kommunene med mål om at kommunene kan ha
saken til behandling i juni-22.

Vedtak:
•

Saken tas til orientering

Sak 13/2022 Status samhandlingskonferansen 2022 v/Hege Mørk, rådgiver
samhandlingsavdelingen Helgelandssykehuset HF
Hege Mørk deler en powerpointpresentasjon som viser program for samhandlingskonferansen, se
vedlegg 4, invitasjon samhandlingskonferansen Helgeland 2022
Samhandlingskonferansen har egen nettside: www.samhandlingkonferansen.no.
Informasjon og påmeldingslenke vil bli distribuert bredt.
OSO medlemmer oppfordres til å spre budskapet og motivere til deltakelse.
Samhandlingssjef sender informasjon til kommuneoverleger.

Vedtak:
•

Saken tas til orientering

Sak 14/2022 Ny veileder til samarbeidsavtaler v/ Wenche Charlotte Hansen, seniorrådgiver
Helsedirektoratet
Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å revidere tidligere veileder
som ble laget i forbindelse med Samhandlingsreformen i 2022.
I tillegg er det bestemt at veileder til tjenestemodeller på tvers av forvaltningsnivåene også skal inngå
i dette arbeidet.
Wenche Charlotte Hansen deler en powerpointpresentasjon som beskriver:
• bakgrunn for oppdraget med å revidere veileder til lovpålagte samarbeidsavtaler mellom
kommuner og helseforetak og hva som er nytt i denne i forhold til veilederen fra 2011.
• to nye punkter i veilederen:
- § 6-2 nr 12: Konkret beskrivelse av hvordan partene sammen skal utvikle og planlegge
tjenestene
- §6-2-nr 13: Samarbeid om ytelse av helse- og omsorgstjenester til barn og unge med
sammensatte vansker og lidelser, og som derfor mottar tjenester fra begge
forvaltningsnivåene
• status og framdrift for arbeidet
• egen temaside om dynamisk samarbeid og tjenestemodeller på tvers
se vedlegg 5, veileder til samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak.
I veilederen innarbeides prinsipper fra
• avtalen mellom regjeringen og KS: skape mer sammenhengende og bærekraftige helse- og
omsorgstjenester til pasienter som trenger tjenester fra både primær- og
spesialisthelsetjenesten.
• Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023: Etablering av helsefellesskap og annet samarbeid
som fremmer helhetlige pasientforløp og samordning på tvers
Det var ønskelig at en mal til avtaler skulle sendes OSO, men denne er fortsatt til behandling hos
jurister i Helsedirektoratet og det er ikke klart når denne kan sendes ut.

Vedtak:
•

Saken tas til orientering

Sak 15/2022 Kort informasjon om planlegging av 6.års medisinerstudenter i Helgelandssykehuset
v/Hanne Frøyshov, medisinsk direktør Helgelandssykehuset HF
Helgelandssykehuset planlegger for at 6. års medisinerstudenter skal få sin utdanning i
Helgelandssykehuset. Denne ordningen har man allerede i Finnmarkssykehuset og i
Nordlandssykehuset. Ordningen innebærer at noen medisinerstudenter har sitt 5. og 6. år i et annet
helseforetak enn UNN. Dette viser seg å være rekrutterende både til videre jobb i sykehus og i
primærhelsetjenesten. 19. og 20. april besøkte Universitetet i Tromsø og Helse Nord de tre
lokasjonene i Helgelandssykehuset og fikk se de tre lokalisasjonene og et utvalg av aktivitetene som
utføres her (se vedlegg). Helgelandssykehuset ønsker å arbeide tett med kommunene og
universitetene om simuleringstrening, pasientforløp og å skape et godt studentmiljø. Det er nedsatt
en arbeidsgruppe innad i Helgelandssykehuset hvor Universitetet og Helse Nord har invitert seg med.
Representant for primærhelsetjenesten vil også bli invitert med. Arbeidsgruppen vil dele informasjon
fra dette arbeidet. Helgelandssykehuset har som foreløpig mål å motta 12 5. års-studenter som da
blir i 2 år til Helgelandssykehuset fra 2024.
Saken er lagt ut på Helgelandssykehusets intranettside og deles som vedlegg 6.
Vedtak:
•

Saken tas til orientering

Sak 16/2022 Neste OSO-møte
Vedtak:
Neste møte i OSO blir 15.06.22 kl 13.00-14.00
Eneste sak på agendaen blir status etablering av Helsefellesskap Helgeland

Sak 17/2022 Eventuelt
Ingen saker er meldt

