OSO HELGELAND

PROTOKOLL.
Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)
Møtested: Scandic Meyergården hotell, Mo i Rana
Dato: 12.12.19
Tidspunkt: 09.00 – 10.00, særmøte kommunene.
10.00 - 15.30, felles OSO møte.
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Følgende medlemmer deltok:
• Tove K Solli, helse- og velferdssjef Brønnøy kommune, via Skype.
• Frode Berg, kommuneoverlege Rana kommune (vara for Ann Jorid Virik)
• Ole Johnny Pettersen, områdesjef medisin, Helgelandssykehuset Mo i Rana
• Anne Ingeborg Pedersen, rådgiver Senter for fag, forskning og utdanning
Helgelandssykehuset HF (vara for Fred Mürer)
• Anne Lise Brygfjeld, brukerrepresentant
• Morten Sundnes, fylkeslege, Fylkesmannen i Nordland.
• Lars Utne Haukland, assisterende fylkeslege, Fylkesmannen i Nordland.
• Jeanette Pedersen, Konstituert områdesjef kirurgi og akutt Helgelandssykehuset.
• Øyvind Christiansen, representant for Universitetene i Nord
• Henrik Henriksen, Spekter fagforbund Helgelandssykehuset
• Odd Magne Rønning, områdesjef ambulanse, Helgelandssykehuset HF
• Knut Roar Johnsen, samhandlingssjef Helgelandssykehuset HF.

Inviterte forelesere/gjester:
• Sidsel Forbergskog, leder styringsgruppa for prosjekt «Vaktberedskap Krise/akuttsenger
Samhandling. Helgelandssykehuset HF
• Stein Feragen, TSB poliklinikk HLSH.
• Hege Mørk, rådgiver Senter for samhandling Helgelandssykehuset HF.
• Inger Karin Brenne, universitetslektor fakultetet for sykepleie og helsevitenskap, via Skype.
Følgende hadde meldt forfall:
• Kirsten Toft, kommunalsjef/kommuneoverlege Alstahaug kommune
• Svein Arne Monsen, overlege Kirurgi og akutt, Helgelandssykehuset Sandnessjøen
• Siv Nilsen, kommunalsjef Herøy kommune
• Anikken Olsen Aaseng, konstituert områdesjef Psykisk helse og rus Mo i Rana
• May- Britt Mørch Jacobsen, KS fagforbundet Vefsn kommune.
• Lisa Friborg, rådgiver KS Nordland
• Britt Blaunfeldt Petersen, kommuneoverlege Hattfjelldal kommune
• Turi Thorsteinsen, kommunalsjef helse og omsorg Hattfjelldal kommune, avbud den
11.12.19, vara for Britt B Petersen.
• John Arvid Heggen, kommunalsjef Vefsn kommune, avbud den 11.12.19

Sekretariat:

Astri Gullesen, rådgiver Senter for samhandling, Helgelandssykehuset HF
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Saksliste 12.12.19.
Sak 49/2019
Sak 50/2019
Sak 51/2019
Sak 52/2019
Sak 53/2019

Godkjenning av innkalling og gjennomgang av protokoll.
Nytt fra Helgelandssykehuset.
Nytt fra kommunene.
Nytt fra Fylkesmannen
Rapport om fastlegetjenesten i Nord- Norge, status utfordringer og forslag til
tiltak.
Sak 54/2019 Nye representanter inn i OSO 2020 – 2022 og gjennomgang av vedtekter OSO
Helgeland vedrørende dette.
Sak 55/2019 Informasjon om ny fagplan bachelor i sykepleie, Nord universitet.
Sak 56/2019 PKO tjenesten på Helgeland.
Sak 57/2019 Samhandlingsbarometeret, behov for opplæring.
Sak 58/2019 Årshjul OSO 2020.
Sak 59/2019 Helsetjeneste for eldre.
Sak 60/2019 Oppnevning av medlemmer til regionalt fagråd for samhandling.
Sak 61/2019 Status for arbeidet med utforming og tilpasning av faglige retningslinjer for
samarbeidet mellom fastleger og sykehus, etter møte i samhandlingsutvalget
30.10.19
Sak 62/2019 Eventuelt
Sak 63/2019 Oppfølgingssaker, evaluering og ønske om tema for neste møte.
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Medlemmer OSO 2018 – 2020.

Kommunene Helgeland:
John Arvid Heggen, Kommunalsjef Vefsn kommune
John.arvid.heggen@vefsn.kommune.no

Vara
Vara: Mildrid H Søbstad, Enhetsleder Vefsn
kommune
Mildrid.sobstad@vefsn.kommune.no
Vara: Avventer svar fra Alstahaug kommune

Kirsten Toft, Kommunalsjef/ Kommuneoverlege
Alstahaug kommune
Kirsten.toft@alstahaug.kommune.no
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: Turi Thorsteinsen, konst. Kommunalsjef helseog omsorg Hattfjelldal kommune.
turi.thorsteinsen@hattfjelldal.kommune.no

Helgelandssykehuset HF
Knut Roar Johnsen, Samhandlingssjef
Helgelandssykehuset HF Senter for samhandling
krj@helgelandssykehuset.no
Fred Mürer, Medisinsk direktør, Senter for fag, forskning
og utdanning Helgelandssykehuset HF.
Fred.A.Murer@helgelandssykehuset.no

Vara
Vara:

Svein Arne Monsen, Overlege for kirurgi og akutt.
Helgelandssykehuset.
Svein.arne.monsen@helgelandssykehuset.no

Vara: Avklares til neste OSO møte

Ole Johnny Pettersen, Områdesjef medisin Rana
Helgelandssykehuset.
Ole.johnny.pettersen@helgelandssykehuset.no
Odd Magne Rønning, Områdesjef Ambulanse
Helgelandssykehuset.
Odd.magne.ronning@helgleandssykehuset.no

Vara: Grete Mo, Områdesjef medisin Mosjøen
Helgelandssykehuset.
grete.mo@helgelandssykehuset.no
Vara: Arve Smedseng, Områdesjef pasientreiser.
Helgelandssykehuset.
Arve.smedseng@helgelandssykehuset.no
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Vara: Anne Ingeborg Pedersen, Rådgiver senter for
fag, forskning og utdanning Helgelandssykehuset HF.
Anne.ingeborg.pedersen@helgelandssykehuset.no

Helgelandssykehuset HF

Vara

Anniken O Aaseng, konstituert Områdesjef psykisk helse
og rus Rana, Helgelandssykehuset
Anikken.Olsen.Aaseng@Helgelandssykehuset.no

Vara: Børge Nordås, Områdesjef psykisk helse og rus
Mosjøen, Helgelandssykehuset
borge.nordas@helgelandssykehuset.no

Sekretariat.
Knut Roar Johnsen, Samhandlingssjef
Helgelandssykehuset

krj@helgelandssykehuset.no

astri.gullesen@helgelandssykehuset.no

Astri Gullesen, Rådgiver Senter for samhandling.
Helgelandssykehuset

Møte og talerett
Anne Lise Brygfjeld, Brukerrepresentant

anne.lise.brygfjeld@gmail.com

Morten Juul Sundnes, Fylkeslege, Fylkesmannen i
Nordland

fmnomsu@fylkesmannen.no

Yngve Osbak, Rådgiver, Fylkesmannen i Nordland

fmnoyos@fylkesmannen.no

Lisa Friborg, KS Nordland

Lisa.Friborg@ks.no

Vara: Elin Bye, Daglig leder KS Nordland
Henrik Henriksen, Spekter Fagforbundet
Helgelandssykehuset

Elin.Bye@ks.no
Henrik.Levi.Henriksen@helgelandssykehuset.no
Mona.pedersen@rana.kommune.no

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

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

Vara: Mona Pedersen Bjørkmo, KS Fagforbundet Rana
kommune
Øyvind Christiansen, Representant for Universitetene i
Nord.

oyvind.christiansen@nord.no
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Protokoll 12.12.19.
Sak 49/2019. Godkjenning av innkalling og gjennomgang av protokoll.
Vedtak: Innkalling til møtet og protokoll fra 10.09.19 ble godkjent uten kommentar.
Sak 50/2019 Nytt fra Helgelandssykehuset.
Orientering fra Stein Feragen, TSB Poliklinikk i HLSH.
Hepatitt C skal elimineres som folkehelseproblem på Helgeland – og innsatsen må være
koordinert og samtidig.
Det er sannsynlig at alle kommunene har innbyggere med Hepatitt C. HLSH har fått i oppdrag
fra Helse- og sosialdepartementet å initiere et samarbeid med de 18 kommunene, om
identifisering, testing, behandling og oppfølging (se PDF-vedlegg).
Det er ennå ikke avklart hvordan arbeidet skal løses eller med hvilke tiltak. Utfordringene
ligger i å nå alle. 80% av målgruppen er tidligere- eller aktive injiserende rusbrukere.
Erfaringer fra Oslo kommune viser at lavterskeltiltak, som ambulering, har effekt. Andre
tiltak for å nå målgruppen, kan være lokale og nasjonale kampanjer – gjennom sosiale
medier eller som plakater på legekontorene eller andre strategiske plasser.
Det er viktig å påpeke at Hepatitt C kan gi alvorlige følger. Nye medisiner gir en bedre
behandling med få eller ingen bivirkninger. All kontakt med helsevesenet i forbindelse med
testing og behandling av Hepatitt C er kostnadsfritt for pasienten.
Vi håper å kunne redusere forekomsten av Hepatitt C på Helgeland betydelig innen utgangen
av 2020 - og håper alle kommunene vil bidra med sin kompetanse og lokalkunnskap for å nå
dette målet.
HLSH behandler nå et forslag til en prosjektskisse - for å løse utfordringene med arbeidet.
Utfallet vil, så snart det foreligger, bli formidlet til medlemmene av OSO.
Orientering fra Sidsel Forbergskog, rådgiver psykisk helse og rus og leder av
styringsgruppen for prosjekt Vaktberedskap, Krise/akuttsenger, samhandling.
Se vedlegg 1 PowerPoint-presentasjon som ble vist i møtet.
Orientering fra Astri Gullesen, rådgiver for senter for samhandling og leder av
styringsgruppa for prosjekt «Samhandling om Mestringstreff på Helgeland»
Mandatet for prosjektet «Samhandling om Mestringstreff på Helgeland» er nå godkjent av
administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir. Stilling for prosjektleder 50% lyses ut og vi
søker godkjenning for kjøp av en AV1 robot og nettbrett til bruk i prosjektet
Orientering fra Hege Mørk, rådgiver senter for samhandling og leder av arbeidsgruppa for
Samhandlingskonferansen.om status for arbeidet med Samhandlingskonferansen 2020.
Samhandlingskonferansen arrangeres som en to dagers konferanse i Mosjøen 3. og 4.juni
2020 ved Fru Haugans hotell.
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Sak 51/2019 Nytt fra kommunene.
Brønnøy kommune:
• DMS er under oppstart for bygging og skal stå ferdig sommeren 2021.
Prosjektet er nå i detaljfasen.
Det er underskrevet en leieavtale mellom helseforetaket og Brønnøy kommune
angående DMS Brønnøysund.
• Brønnøy kommune er med i samhandlingsprosjektet «Samhandling om
Mestringstreff på Helgeland». Dette er et samarbeid mellom Helgelandssykehuset
HF, Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestringstjenester innen helse, Vefsn
kommune, Brønnøy kommune og Rødøy kommune. Prosjektet er nå godkjent for
oppstart av konseptfase.
Rana kommune:
• Rana kommune er positiv til prosjektet «vaktberedskap,
krise/akuttsenger/samhandling» og kommuneoverlegen har kommet med
konstruktive innspill til prosjektet.
• Kommuneoverlegen informerte om at kommuneoverlegeforum fungerer som et
midlertidig fastlegeråd. Man vurderer legitimitet og ser eventuelt på andre måter å få
til et fastlegeråd på Helgeland.
Dokumenter som skal behandles i fastlegeråd sendes til kommuneoverlegeforum og
man kan kontakte Hege Sjåvik i forbindelse med dette.
• Ellers arbeider kommunelegen i Rana med å utarbeide en plan til rådmannen i Rana
angående tiltak i forbindelse med rekruttering av leger og for å beholde fastlegene i
Rana.
•

Kommuneoverlegen i Rana etterspør hva som skjer med avtalen mellom
spesialisthelsetjenesten og kommunene om spesialistutdannelsen for leger.
Kommunenes utkast til plan er levert til Helgelandssykehuset HF, men det er ikke
kommet svar på henvendelsen.
Representantene fra Helgelandssykehuset beklager sen saksgang og lover å følge opp
avtalen.
Knut Roar Johnsen, samhandlingssjef og Anne Ingeborg Pedersen, rådgiver senter for
fag, forskning og utdanning Helgelandssykehuset HF, følger opp denne saken.
Fylkeslegen kan spørres hvis noe er uklart med tanke på hva som kan være en del av
avtalen, eksempelvis om undervisningsløpet skal være en del av vaktordningen ved
sykehusene under utdannelsen.
Anne Ingeborg Pedersen, rådgiver senter for fag, forskning og utdanning
Helgelandssykehuset HF, foreslår at noe av undervisningen som kreves kan gjøres via
video/avstandsoppfølging.

Vefsn, Alstahaug, Hattfjelldal og Herøy sine representanter meldte avbud til møtet.
To av kommunene meldte avbud dagen før møtet skulle arrangeres.
De to andre kommunerepresentantene som meldte avbud har ikke vara.
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Dette medførte at enkelte saker må videreføres til neste OSO møte for å kunne gi mulighet
for vedtak.
Samhandlingssjefen avklarte i første del av OSO møtet med representantene fra Rana
kommune, Brønnøy kommune og de andre medlemmene av OSO hvilke saker som kunne
gjennomføres i dette møtet. Medlemmene av OSO bestemte at møtet skulle gjennomføres
på tross av frafall av viktige medlemmer.
Sak 52/2019 Nytt fra Fylkesmannen.
•

•

•

•

Fylkesmannen gjorde oppmerksom på at kommunepsykologene ikke nødvendigvis
skal brukes til klinisk arbeid. Spesialisthelsetjenesten kan derfor ikke ha en
forventning om at pasienter tas i behandling av psykolog i kommunal regi.
Henvisninger må vurderes på vanlig måte og fastlege (eller annen henviser) må gis
den veiledning som er nødvendig for at pasienten skal få forsvarlig helsehjelp.
Regjeringen har publisert en handlingsplan for et bedre smittevern
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/handlingsplan-for-et-bedresmittevern/id2675233/. Denne har mange oppgaver som retter seg inn mot
kommunene.
Regjeringen har publisert en nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige
smittsomme sykdommer https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonalberedskapsplan-mot-utbrudd-av-alvorlige-smittsomme-sykdommer/id2680654/ Det
er viktig at kommunene setter seg inn i denne og avklarer ansvarsoppgaver internt i
egen organisasjon og sin egen beredskapsplan (f. eks. ved pandemi) opp mot den
nasjonale beredskapsplanen.
Helsetilsynets landsomfattende tilsyn for 2020 omhandler helsehjelp til pasienter
uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen (pasient- og
brukerrettighetsloven kapittel 4A). Kommuner som skal være med i tilsynet vil bli
valgt ut sammen med omkringliggende kommuner. Fylkesmannen vil komme tilbake
med en kjøreplan for dette primo 2020.

Sak 53/2019 Rapport om fastlegetjenesten i Nord – Norge, status utfordringer og forslag
til tiltak.
Ved Knut Roar Johnsen, Samhandlingssjef Helgelandssykehuset HF, i samarbeid med
legerepresentantene i OSO og kommuneoverlegeforum/fastlegeråd på Helgeland.
Rapporten har vært drøftet i regionalt samarbeidsutvalg med KS, og det ble fattet
vedtak om saken. Rapporten har fått vid distribusjon
Det skal i regi av departementet utarbeides en nasjonal handlingsplan for bedring av
fastlegevilkår – bebudet til vinteren/våren 2020
Flere omfattende dokumenter publisert høsten 2019, bl.a. fra Ernst & Young og Vista
Analyse, samt Folkehelseinstituttet, skal legges til grunn for en handlingsplan
Bakgrunnen for dette arbeidet, er en tiltagende bekymring i Helse Nord RHF om at
en krise i landsdelens fastlegetjeneste også vil ramme og svekke
spesialisthelsetjenesten.
Fastlegetjenesten i Nord-Norge er organisert på måter som avviker vesentlig fra
resten av landet. NSDM sin utredning om fastlegetjenesten i Nord-Norge viser at det
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er klart høyere årlig gjennomtrekk/turnover i fastlegestillingene i denne landsdelen
enn i resten av landet, verst for distriktskommunene.
Få kommuner har utarbeidet en plan for legetjenesten og det samarbeides i liten
grad med andre kommuner om annet enn legevakt
Arbeidsgruppens anbefalinger av tiltak:
• Etablering av nasjonal opptrappingsplan for fastlegetjenesten
• Tiltak rettet mot utdanning og rekruttering
• Tiltak rettet mot finansieringsordninger, takster og legeavtale
• Tiltak som kan avlaste fastlegene
• Tiltak rettet mot organisering og ledelse av legetjenesten i kommunene
• Tiltak for å styrke samarbeidet mellom fastleger og helseforetak
• Tiltak for bedre ivaretagelse av hensynet til språk og kultur i
fastlegetjenesten vis a vis samiske pasienter
• Tiltak rettet mot utdanningskapasitet og desentraliserte
utdanningsmodeller
Se også protokoll OSO 10.09.19, sak 36/2019, Nytt fra Helgelandssykehuset, punkt 5
og vedlegg 2 og 3 til saksliste til møtet 12.12.19
Forslag til vedtak:
1. OSO tar rapport om Fastlegetjenesten i Nord-Norge til orientering.
2. OSO ber partene følge opp anbefalingene i rapporten.
Vedtak:
1. OSO tar rapport om Fastlegetjenesten i Nord-Norge til orientering.
2. OSO ber partene følge opp anbefalingene i rapporten.
Sak 54/2019 Nye representanter inn i OSO 2020 – 2022,
gjennomgang av vedtekter OSO Helgeland vedrørende dette.
ved Knut Roar Johnsen, samhandlingssjef senter for samhandling Helgelandssykehuset HF.
Vedtak:
Fra Helgelandssykehuset blir representantene for 2020 - 2022:
• Fred Mürer
Vara: Anne Ingeborg Pedersen
• Rose Rølvåg
Vara: Jeanette Pedersen
• Ole Johnny Pettersen
Vara: Grete Mo
• Odd Magne Rønning
Vara: Arve Smedseng
• Anikken Aaseng
Vara: Børge Nordås
• Knut Roar Johnsen
Vara: Uavklart
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Fra Kommunene blir representantene for 2020- 2022:
Representantene for kommunene tar kontakt med det regionrådet (interkommunalt politisk
råd) de tilhører og får navn på representantene for kommunene i OSO Helgeland 2020 2022.
Kommunene/regionrådene har frist til 10. januar 2020 med å sende navn på medlemmer til
sekretariatet i OSO.
Fra fylkeslegen blir representantene for 2020 – 2022:
Morten Sundnes, fylkeslege, Fylkesmannen Nordland
Vara: Lars Utne Haukland, assisterende fylkeslege, Fylkesmannen Nordland.
Sak 55/2019 Informasjon om ny fagplan bachelor i sykepleie, Nord Universitet.
Orientering om det nye studieprogrammet via Skype
ved Inger Karin Brenne, universitetslektor Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.
Se sak 48/2019 punkt 5 og vedlegg nr. 5 og 6 til dagens saksliste.
Se vedlegg nummer 2 PowerPoint presentasjon som ble vist i møtet.
Det ble i dialogen vektlagt at kommunene på Helgeland gjerne tar imot studenter i praksis.
Utfordring i 2020 blir at man får dobbelt så mange studenter som trenger praksisplass i
Helgelandssykehuset på medisinsk og kirurgisk avdeling høsten 2020.
Vedtak:
Saken tas til orientering.
Sak 56/2019 PKO tjenesten på Helgeland
ved Knut Roar Johnsen, Samhandlingssjef Helgelandssykehuset HF.
Oppfølging sak 48/2019 punkt 1.
Samhandlingssjefen orienterte OSO om at han i budsjettprosessen for neste år har satt av
midler til tre 20% PKO- stillinger, det vil si 60 % PKO- stilling tilsammen på Helgeland.
Budsjettet er ikke vedtatt.
Han informerte om at Anita Husveg er tilbake som PKO i 20 % stilling fra den 01.12.19 etter
fire måneder permisjon.
Samhandlingssjefen vil gjerne ha innspill fra medlemmene av OSO om hvilke oppgaver de
ønsker at de PKO- ansatte skal prioritere. Han løftet frem en ide for OSO medlemmene om at
den ene PKO- ansatte kan ha spesielt fokus på pre- hospital samarbeid og tjeneste.
Denne ideen fikk gode tilbakemeldinger fra OSO medlemmene.
Han informerte også om PKO konferansen som skal arrangeres den 5. februar 2020 i Tromsø
og anbefalte medlemmene å delta på konferansen.
Han har sendt ut informasjon om konferansen til alle medlemmene og fastleger på
Helgeland.
Vedtak:
Saken tas til orientering
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Sak 57/2019 Samhandlingsbarometeret, behov for opplæring?
Oppfølging sak 48/2019, punkt 6 ved Knut Roar Johnsen, Samhandlingssjef
Helgelandssykehuset HF.
Vedtak:
Saken utgår.
Sak 58/2019 Årshjul for OSO Helgeland 2020.
Oppfølging av sak 47/2019, under eventuelt punkt 3.
Se også vedlegg nr.7 i saksliste.
ved Samhandlingssjef Knut Roar Johnsen
Se vedlegg 3 i protokoll – oppdatert Årshjul.
Vedtak:
OSO Helgeland møter 2020 blir:
• 04.02.20 i Mosjøen.
• 02.04.20 i Sandnessjøen.
• 02.06.20 i Mosjøen, dagen før Samhandlingskonferansen som arrangeres på
Fru Haugans hotell i Mosjøen den 03.06.20 og den 04.06.20.
• 09.09.20 i Mo i Rana.
• 05.11.20 i Brønnøysund.
Innkalling til møtene skjer via Outlook- kalender for medlemmer og varamedlemmer i OSO
Helgeland og det publiseres på Helgelandssykehusets og regionrådenes nettsider.
Sak 59/2019 Helsetjeneste for eldre.
Ved Hege Mørk, rådgiver senter for samhandling Helgelandssykehuset HF
Oppfølging av sak 36/2019 og 48/2019, punkt 2.
Se vedlegg nr. 8 og 9.
Forslag til vedtak;
1. OSO er fornøyd med planen slik den foreligger, og anbefaler kommunene i sin region
å vedta den i sine kommunestyrer, slik at anbefalingene blir fulgt opp sammen med
Helgelandssykehuset HF.
2. OSO anbefaler Helgelandssykehuset HF å følge opp anbefalingene i planen sammen
med kommunene.
Vedtak:
Saken utsettes til neste OSO møte grunnet liten deltagelse fra kommunene.
Sak 60/2019 Oppnevning av medlemmer til regionalt fagråd for samhandling.
Ved Samhandlingssjef Knut Roar Johnsen
Se sak 48/2019, punkt 4. og vedlegg nr.10 i saksliste.
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Vedtak:
Forslag til medlemmer som sendes inn er:
-

Frode Berg
Siv Bårdsen
Tove Karin Solli
Rolf Jøran Bredesen
Julia Gruben
Hege Sjåvik
Kirsten Toft
Britt B Petersen

Sak 61/2019 Status for arbeidet med utforming og tilpasning av faglige retningslinjer for
samarbeidet mellom fastleger og sykehus, etter møtet i samhandlingsutvalget 30 .10 19.
ved Knut Roar Johnsen, Samhandlingssjef Helgelandssykehuset HF.
Se vedlegg nr.11 i saksliste til dette møtet.
Det er etablert KSU på UNN som jobber med faglige retningslinje for samarbeid mellom
fastleger og sykehus. Det har imidlertid tatt lang tid til å få leger til å stille opp i et KSU,
særlig sykehusleger.
Fastlegerådet har over tid erfart at mange saker som kommer til rådet dreier seg om
uavklarte ansvars- og oppgaveforhold mellom fastleger og sykehusleger, og/eller lite
kunnskap om og forståelse for hverandres arbeidshverdag. Det ble derfor foreslått å
utarbeide et dokument som avklarer ansvar og oppgaver innenfor de mest vanlige
områdene av legenes pasientrelaterte arbeid. OSO-vedtaket ble fattet sept. 2018. Det tok
lang tid å få oppnevnt medlemmer til KSU-et, som dermed fikk en forsinket oppstart.
Både blant KSU-medlemmene og i høringsinnspill er det punktene om epikrise,
resept/legemiddel-samstemming/LiB-liste og sykemelding som har vært spesielt mye
diskutert. Det samme gjelder kontaktmuligheter og tilgjengelighet når legene har behov for å
konferere med hverandre.
KSU-et erfarer at det er stor interesse og engasjement for å få avklart oppgave- og ansvarsfordelingen. Vi vurderer det også slik at det sannsynligvis kan bli behov for justeringer av de
normgivende rutinene allerede på kort sikt, spesielt da de mest diskuterte punktene kanskje
ikke er ordentlig avklart, men bør prøves ut i praksis.
Fastlegerådet er foreslått å ha en «følge med»-funksjon, og være instans hvor
endringsforslag fremmes, drøftes og beslutning om justering fattes. Endringer av større og
prinsipiell grad skal forelegges OSO.
Forslag til vedtak
1. OSO vedtar forslaget til normgivende samarbeidsrutiner for fastleger og leger på
Helgeland.
2. OSO ber fastlegene og legene/behandlere i Helgelandssykehuset om å sette seg inn i og
prøve ut de normgivende rutinene som er utarbeidet for legesamarbeidet i UNN-området.
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3. OSO ber Fastlegerådet følge med, evaluere og eventuelt justere samarbeidsrutinene når
dette er nødvendig. Større og prinsipielle endringsbehov skal forelegges OSO for avgjørelse.
Vedtak: Saken tas til etterretning og videreføres til neste OSO møte. Normgivende rutiner
for samarbeid mellom fastleger og sykehusleger i UNN- området (ansvars- og oppgavedeling)
blir sendt som vedlegg til medlemmene før OSO møtet den 04.02.20.
Sak 62/2019 Eventuelt.
1. Deltagelse i prosjekt «sykepleier i nord» sendt fra Trine Holmvåg. Info fra
Samhandlingssjefen. Aktuell kandidat er Ingrid Pedersen. Hun er avdelingsleder i
Vefsn kommune. Hun er anbefalt fra John Arvid Heggen, kommunalsjef Vefsn kommune.
2. Vanskelige flytider for pasienter på Helgeland og venterom på flyplassen i Bodø.
Orientering fra Anne Lise Brygfjeld, leder av brukerutvalget Helgelandssykehuset HF
og brukerrepresentant i OSO Helgeland. Hun orienterte OSO om hvilke tiltak
brukerutvalget har satt i gang med bakgrunn i denne problemstillingen.
3. Tilgang på koordinatorer i kommunen. Orientering fra Anne Lise Brygfjeld,
brukerutvalget. Saken utsettes til neste OSO møte
4. Helsefelleskap, orientering fra samhandlingssjefen Knut Roar Johnsen.
Se vedlegg nummer 4 i protokoll. PowerPoint presentasjonen som ble vist i møtet.
Sak 63/2019 Oppfølgingssaker, evaluering og ønsket tema for neste møte
Møtet ble evaluert til å være et godt møte, men det er beklagelig at så få fra kommunene
møtte denne gangen. Det er viktig at man har vara som kan møte når man selv er forhindret
fra å møte opp.
Oppfølgingssaker og ønsket tema som kom frem i møtet:
- Tilgang på koordinatorer i kommunen.
- Helsetjeneste for eldre
- Status oppnevning av medlemmer til regionalt fagråd for samhandling.
- Oppfølgende informasjon om prosjekt Vaktberedskap, krise/akuttsenger, samhandling.
- Status for arbeidet med utforming og tilpasning av faglige retningslinjer for samarbeidet
mellom fastleger og sykehus, etter møtet i samhandlingsutvalget 30 .10 19.
- Status medlemmer OSO 2020- 2022.
Vedlegg til protokoll:
1- Sak 50/2019. Punkt 2, prosjekt vaktberedskap, krise/akutt, samhandling.
2- Sak 55/2019. Informasjon om ny fagplan i sykepleie, Nord Universitet.
3- Sak 58/2019. Årshjul for OSO Helgeland 2020.
4- Sak 62/2019. Helsefelleskap
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