OSO HELGELAND
PROTOKOLL.
Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)
Møtested: Fru Haugans hotell Mosjøen
Dato: 05.02.19
Tidspunkt: 10.00 – 15.30
Følgende deltok:
 John Arvid Heggen, Kommunalsjef Vefsn kommune
 Kirsten Toft, Kommunalsjef/kommuneoverlege Alstahaug kommune
 Tove K Solli, Helse og velferdssjef Brønnøy
 Frode Berg. Kommuneoverlege Rana kommune (vara for Ann Jorid Virik)
 Britt Blaunfeldt Petersen, Kommuneoverlege Hattfjelldal kommune
 Siv Nilsen Kommunalsjef Herøy kommune
 Anne Ingeborg Pedersen, rådgiver senter for fag, forskning og utdanning
Helgelandssykehuset HF (vara for Fred Murer)
 Odd Magne Rønning, Områdesjef ambulanse -Helgelandssykehuset.
 Jeanett C. Pedersen, Områdesjef Psykisk helse og rus –Helgelandssykehuset Rana.
 Anne Lise Brygfjeld Brukerrepresentant
 Yngve Osbak, Fylkesmannen i Nordland
 Lisa Friborg, KS Nordland
 Øyvind Christiansen. Representant for Universitetene i Nord
 Knut Roar Johnsen, Samhandlingssjef, Helgelandssykehuset HF
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Inviterte forelesere:
 Jeanett C. Pedersen, Områdesjef Psykisk helse og rus –Helgelandssykehuset Rana.
 Silje Paulsen, Senter for HR Helgelandssykehuset.
 Anders Vege, Fagleder FHI (folkehelseinstituttet).
 Anita Husveg, PKO leder Helgelandssykehuset HF.
 Anne Winther, prosjektleder «Prosjekt rehabilitering i Nord- Norge og leder regional
kompetanseseksjon HF UNN, rehabiliteringsavdelingen.
 Frode Berg. Kommuneoverlege Rana kommune.
 Britt Blaunfeldt Petersen, Kommuneoverlege Hattfjelldal kommune
 Ramona Nofal, Overlege Helgelandssykehuset HF.
 Anne Ingeborg Pedersen, rådgiver senter for fag, forskning og utdanning, Helgelandssykehuset
HF.

Følgende hadde meldt forfall:
 May- Britt Mørch Jacobsen. KS Fagforbundet Vefsn kommune.
 Mona Pedersen Bjørkmo. KS Fagforbundet Rana kommune (vara for Henrik Henriksen og
May – Britt M Jacobsen)
 Svein Arne Monsen, Områdesjef Kirurgi og akutt Sandnessjøen, Helgelandssykehuset
 Ann Jorid Virik, Kommunaldirektør for helse og omsorg Rana Kommune.
 Børge Nordås, Områdesjef psykisk helse og rus Mosjøen, Helgelandssykehuset.
 Ole Johnny Pettersen, Områdesjef medisin Rana, Helgelandssykehuset.
 Grete Mo Områdesjef medisin Mosjøen (vara for Ole Johnny Pettersen)
 Henrik Henriksen, Spekter fagforbund Helgelandssykehuset.

Sekretariat: Astri Gullesen, Rådgiver Senter for samhandling, Helgelandssykehuset HF.

Saksliste 05.02.19
Sak 1/2019 Godkjenning av innkalling og gjennomgang av protokoll.
Sak 2/2019 Nytt fra Helgelandssykehuset.
Sak 3/2019 Nytt fra kommunene.
Sak 4/2019 Nytt fra Fylkesmannen.
Sak 5/2019 PKO ordningen som samhandlingsarena.
Sak 6/2019 Psykisk helse og rus. Samarbeidsprosjekter mellom sykehus og kommune.
Sak 7/2019 Prosjekt rehabilitering i Nord – Norge
Sak 8/2019 Oppfølging av Samhandlingspris Helgeland
Sak 9/2019 Studiestedsstruktur i Nord Universitet.
Sak 10/2019 Fastlegeråd Helgeland.
Sak 11/2019 Gode Pasientforløp.
Sak 12/2019 Evaluering av Samhandlingskonferansen Helgeland 2018 og oppnevning av
arbeidsgruppe til Samhandlingskonferansen 2019.
Sak 13/2019 Samarbeid om utdanning og rekruttering av helsepersonell. Utfordringer ny
LIS utdanning og plan for LIS utdanninga i Helgelandssykehuset.
Sak 14/2019 Eventuelt.
Sak 15/2019 Tema for neste møte, evaluering av dette møtet og vel hjem.
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Medlemmer OSO 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
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 helse
og omsorg Hattfjelldal kommune.
turi.thorsteinsen@hattfjelldal.kommune.no

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

Vara:

Vara: Anne Ingeborg Pedersen, Rådgiver senter for
fag, forskning og utdanning Helgelandssykehuset HF.
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.no

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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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

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

Lisa.Friborg@ks.no

Vara: Elin Bye, Daglig leder KS Nordland
Henrik Henriksen, Spekter Fagforbundet
Helgelandssykehuset
Vara: Mona Pedersen Bjørkmo, KS Fagforbundet Rana
kommune
May- Britt Mørch Jacobsen, KS Fagforbundet Vefsn
kommune
Vara: Mona Pedersen Bjørkmo, KS Fagforbundet Rana
kommune
Øyvind Christiansen, Representant for Universitetene
i Nord.
Representant for Legeutdanningen UNN
Sendt forespørsel til Eva Gjerdrum, Seksjonsleder
Legeutdanningen og Inger Njølstad.

Elin.Bye@ks.no
Henrik.Levi.Henriksen@helgelandssykehuset.no
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Mona.pedersen@rana.kommune.no
May.jacobsen@vefsn.kommune.no
Mona.pedersen@rana.kommune.no
oyvind.christiansen@nord.no
Ikke fått svar enda grunnet skifte av ledelse fra
1.januar 2018. Eva Gjerdrum følger opp saken

Protokoll 05.02.19.

Sak 1/2019. Godkjenning av innkalling og gjennomgang av protokoll.
Vedtak: Innkalling og protokoll fra 05.02.19 ble godkjent uten kommentarer.

Sak 2/2019. Nytt fra Helgelandssykehuset.
 Velferdsteknologi
o Helgelandssykehuset har inngått samarbeid med lokalt næringsliv om
utvikling av velferdsteknologiløsninger på Helgeland. I dette arbeidet vil
enkelte distriktskommuner bli invitert til å delta. Helgelandssykehuset venter
på navn på deltakere fra distriktskommuner som allerede samarbeider om
velferdsteknologi.
o Samhandlingssjefen deltar i nasjonal arbeidsgruppe som er opprettet av
Helsedirektoratet som omhandler velferdsteknologi og medisinsk
avstandsoppfølging.
 Rekruttering
o Det vil bli ansatt en rådgiver i Senter for samhandling i nær fremtid.
 Ny møtestruktur
o Oppstart av «ny» møtestruktur mellom Helgelandssykehuset og samtlige
kommuner på Helgeland. Første møte er den 13. februar i Sandnessjøen
mellom Helgelandssykehuset og kommunene Alstahaug, Leirfjord, Herøy,
Dønna, Lurøy og Træna. Andre møtet blir den 14. februar i Brønnøysund
mellom Helgelandssykehuset og kommunene Brønnøy, Sømna, Vevelstad og
Vega. Tredje møtet blir i Mosjøen den 19. februar mellom
Helgelandssykehuset og kommunen Vefsn, Grane og Hattfjelldal. Fjerde
møtet blir på Mo i Rana den 21. februar mellom Helgelandssykehuset og
kommunene Rana, Hemnes, Nesna og Rødøy.
 Samhandlingsbarometeret.
o Det vil bli laget et undervisningsopplegg for kommunene og
spesialisthelsetjenesten som viser hvordan Samhandlingsbarometeret kan
brukes.
 Kompetanseplan/rekrutteringsplaner.
o Det er sendt ut brev til kommunene på Helgeland hvor man etterspør
kompetanseplaner, rekrutteringsplaner og velferdsteknologi.
 Fylkesmannen ber om kopi av svarerne Helgelandssykehuset får, da
fylkesmannen har tenkt å spørre kommunene om rekrutterings- og
kompetanseplaner og dette er unødvendig hvis Helgelandssykehuset
allerede har sendt ut forespørsel til kommunene. Fylkesmannen sier at
i løpet av mars får fylkesmannen svar på hva som finnes av
velferdsteknologi i kommunene og kan dele dette med
Helgelandssykehuset.
 Det kom spørsmål fra kommunenes representanter i OSO om hva
svarene skal brukes til av Helse Nord. Det er mange skjema som skal
svares på for kommunene.
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Det ble en fin dialog i OSO og det kom oppfordring om at man bør
samkjøre spørreskjema til kommunene, sånn at de slipper å svare så
mange ganger på samme spørsmål og at de som stiller spørsmål
forklarer hensikten med spørsmålene.

Sak 3/2019. Nytt fra kommunene.
 Vefsn kommune: Kommunalsjefen informerte om at de i år begynner å bruke den
digitale plattformen som de fikk tilbud om i et interkommunalt samarbeid.
57 omsorgsboliger er bemannet og trygghetsalarmer blir tilbudt 220 brukere.
Stort fokus på hverdagsrehabilitering i kommunen.
Legedekningen er stabil
Vefsn kommune er i en omstillingsprosess som berører ca 50 ansatte som må bytte
arbeidsplasser. Man skal bemanne og styrke hjemmetjenesten.
 Alstahaug kommune:
De har stort fokus på rekruttering og på heltidskultur.
Undersøker om personalet har frivillig eller uønsket deltid.
 Hattfjelldal kommune: Er med i samarbeide med den interkommunale digitale
plattformen sammen med Vefsn kommune.
Arbeider med Plan for habilitering og rehabilitering.
Har fokus på hverdagsrehabilitering og de har et utviklingsprosjekt innen helse og
omsorg med tanke på heltid, deltid, oppgavefordeling og kultur.
Kommuneoverlegen kom med spørsmål angående ledsager ambulanse og
samhandlingssjefen informerte om at saken skal drøftes i et møte førstkommende
fredag.

Brønnøy, Rana og Herøy kommune forteller i neste OSO møte om hva som har fokus i deres
kommune.
Sak 4/2019. Nytt fra Fylkesmannen.
 «Leve hele livet». Vedlagt kopi til møtedeltakerne (se vedlegg nr.1)
o En stor satsing på eldre og eldreomsorgen.
o Hovedpunktene er mat, aktivitet og fellesskap samt helsehjelp og
sammenheng i tjenestene.
 Det vil bli et fokus på den akuttmedisinske kjeden i fylket.
o Viktig å se på digitale løsninger i et utfordrende geografisk fylke.
 Det vil bli gjennomført tilsyn med kommunenes helseberedskap i 2019.
o Utfordringene med det store snøfallet i Lofoten viser hvor sårbar vi er vær- og
kommunikasjonsmessig.
o Hvor godt er kommunene til å planlegge slike hendelser, og hvilke
utfordringer vil det ha for helsetjenestene?
 Det er ønske om at Kriminalomsorgen får delta på et av OSO-møtene for å beskrive
de helsemessige utfordringene det er i fengslene og i friomsorgen i Nordland.
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o For Helgeland gjelder det bl.a. samarbeidet med kommunal helsetjeneste,
spesialisthelsetjenesten og fengselet i Mosjøen.
o Det er flere satsinger/utfordringer som denne tjenesten har (bl.a. oppfølging
av barn av innsatte, rus og psykisk helse).
Velferdsteknologi: det skjer veldig mye i hele fylket. Mange prosjekt har søkt om
midler fra Fylkesmannen i fjor og flere blir det sikkert i år.
o Det er gledelig at de største kommunene på Helgeland har gått sammen om
et felles prosjekt (Vefsn, Rana, Alstahaug og Brønnøy).
o Det er også initiert samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten i
Nordlandssykehuset HF sitt nedslagsfelt (eksempelvis polikliniske samtaler
over helsenettet).
Vær oppmerksom på at det kan søkes om støtte til driftsmidler ved innkjøp av
teknologiske løsninger i forbindelse med nybygg (for eksempel omsorgsboliger og
sykehjem) hos Husbanken.
o Søknadsfristen og kriteriene får dere hos Husbanken.
Det er et ønske, fra Helse- og omsorgsavdelingen hos Fylkesmannen, å få oversendt
oversikten over kompetanseplanene for helse- og omsorg i kommunene på
Helgeland, når den blir ferdig.

Sak 5/2019. PKO ordningen som samhandlingsarena.
Info om PKO-stillingen(Praksiskonsulenter), mandat, status på landsbasis og på Helgeland.
PKO ordningen -hva skjer med PKO i Sandnessjøen og Mosjøen? Hva er planene fremover?
Ved Anita Husveg, PKO leder Helgelandssykehuset HF, praksiskonsulent for sykehusenhet
Mo i Rana og fastlege Yttern legesenter og Knut Roar Johnsen, samhandlingssjef
Helgelandssykehuset HF
Se vedlegg nr.2
Vedtak: Saken tas til orientering av OSO
Sak 6/2019. Psykisk helse og rus. Samarbeidsprosjekter mellom sykehus og kommune.
Informasjon om samarbeidsprosjektet FACT og IPS.
Kort om status i pakkeforløp psykisk helse og rus.
Dialog om hva som skjer ellers på Helgeland, med tanke på samhandlingsprosjekter, tid til
diskusjon bl. a. om implementering av prosjekt.
Ved Jeanett Pedersen, områdesjef Psykisk helse og rus Mo i Rana Helgelandssykehuset.
Se vedlegg nr.3
Vedtak: Saken tas til orientering av OSO
Sak 7/2019. Prosjekt rehabilitering i Nord – Norge
Informasjon og dialog via Skype ved Anne Winther, Prosjektleder og leder Regional
kompetanseseksjon Universitetssykehuset Nord-Norge HF, rehabiliteringsavdelingen.
Hun ønsker gjerne å delta på Samhandlingskonferansen 2019 på Helgeland hvis hun blir
invitert.
Se vedlegg nr.4
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Vedtak: Saken tas til orientering.
Sak 8/2019. Oppfølging av Samhandlingspris Helgeland
Viser til sak 30/2018 og 39/2018.
Det ble sendt ut mail til Regionrådene i Helgeland 14.06-2018 hvor det ble vist til vedtak i
OSO møtet 28.05-2018. Forslag til statutter og vedtak ble vedlagt. Mail ble fulgt opp med
telefonsamtale høsten 2018 og januar 2019.
Helgeland Regionråd har sagt seg positiv til å bidra. De ønsker kontakt med
samhandlingssjefen på Helgelandssykehuset.
Sør-Helgeland Regionråd skulle ta det opp som sak til møtet i desember, men dette ble ikke
gjennomført.
Indre Helgeland Regionråd har sendt ut mail til alle kommunene, men har ikke mottatt svar.
Det sendes på nytt ut til kommunene.
Kort orientering ved Lisa Friborg, Fagforbundet KS Nordland
Vedtak: Samhandlingssjefen har fått godkjent at Helgelandssykehuset gir 30 000 kroner til
samhandlingspris på Helgeland.
Han tar kontakt med Helgeland regionråd om det praktiske med overføring av penger og
sender så ut en ny formell henvendelse med forslag til statutter og vedtak til kommunene
som tilhører Sør-Helgeland Regionråd og kommunene som tilhører Indre Helgeland
regionråd.
Sak 9/2019. Studiestedsstruktur i Nord Universitet.
Nord Universitets forslag om nedleggelse av sykepleierutdanningene i Mo i Rana, både heltid
og deltidsutdanning er foreslått nedlagt.
Hvordan kan Helgelandssykehuset og kommunene jobbe sammen for å hindre nedleggelse?
Til diskusjon i OSO:
Hvordan kan Helgelandssykehuset og kommunene jobbe sammen for å hindre nedleggelse
av sykepleieutdanningene på Helgeland?
Forslag til vedtak:
OSO ønsker at kommuner og sykehus jobber sammen for å hindre nedleggelse av
sykepleieutdanningen på Helgeland og vil konkret iverksette følgende tiltak:
Orientering v/ rådgiver Silje Paulsen, Senter for HR Helgelandssykehuset.
Vedlegg nr.6
Vedtak: OSO tar saken til orientering og er bekymret i forhold til forslaget om at
sykepleierstudiet kan legges ned uten at konsekvensene er kartlagt og uten at man er
invitert til å være med i prosessen. OSO anbefaler at sykehus og kommuner samarbeider for
å hindre nedleggelse av sykepleiestudiet og at man på Helgeland må gå i dialog med andre
utdanningsinstitusjoner enn Nord- universitet for å opprettholde sykepleierstudiet på
Helgeland.
Sak 10/2019. Fastlegeråd Helgeland.
Viser til protokoll fra OSO 13.11.18 sak 42/2018.
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Kommuneoverlege i Rana har sendt ut mail, delvis gjengitt i protokoll, til alle
kommuneoverleger på Helgeland. Det kom tilbakemelding fra 4 kommuner, 3 positive og 1
negativ.
Forslaget ble også sendt ut på høring til de 26 fastlegene i Rana. 4 svarte, hvorav 3 var
negative og 1 positiv. Fastlegene i Rana mener at kommuneoverlegene som har rene
administrative stillinger ikke kan representere fastlegene i et fastlegeråd. De ønsker at en
fastlegerepresentant skal delta i fastlegeråd heller enn kommuneoverlegen.
Kommuneoverlege i Alstahaug har i sin tilbakemelding problematisert forslaget til vedtekter.
Det er en bekymring fra flere at et fastlegeråd uten myndighet utover å være rådgivende
organ, ikke vil ha noen reell påvirkningskraft, men kun gi spesialisthelsetjenesten et
samhandlingsalibi. NFA sine anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehus bør
være på plass.
Ulike modeller:
Fastlegeråd UNN består av fastleger, mens SUFF (samhandlingsutvalg for fastleger) består av
fastleger og representanter fra kommunene (f.eks kommuneoverleger). Representanter fra
sykehuset sitter i begge utvalg.
Oppgaveoverføring skjer ikke bare mellom sykehus og fastleger, men også mellom sykehus
og de andre kommunale helsetjenestene. Alle aktører i de kommunale helsetjenestene har
fått flere og mer kompliserte oppgaver som følge av samhandlingsreformen og politisk ønske
om at mer helsetjenester skal gis nærmere pasienten. Overføring av oppgaver til fastleger
har som regel også noen konsekvenser for de andre kommunale helsetjenestene. Dette må
tas med i vurderingen når man skal velge modell.
Til diskusjon:
- Er det riktig at OSO «oppretter» fastlegerådet?
- Hvilke oppgaver skal fastlegerådet ha og hva skal rådet mene noe om?
- Hvilken modell skal man velge?
- Hvordan gå videre med dette?
Vedtak: NFA sine anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehus bør være på
plass. Samhandlingssjefen ser på hvordan disse kan forankres inn i en samarbeidsavtale
mellom Kommunene/fastlegene og Helgelandssykehuset.
Sak 11/2019. Gode Pasientforløp.
Oppfølging av sak 40/2018.
FHI (Folkehelseinstituttet) som har hovedansvaret for gode pasientforløp informerer kort om
læringsnettverket.
Ved Anders Vege, fagleder FHI.
Se vedlegg nr.6
Forslag til vedtak;
OSO støtter oppstart av læringsnettverket på Helgeland i 2019.
Vedtak: OSO tar saken til orientering.
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Sak 12/2019. Evaluering av Samhandlingskonferansen Helgeland 2018 og oppnevning av
arbeidsgruppe til Samhandlingskonferansen 2019.
Forslag til vedtak
 Samhandlingskonferansen 2019 blir en-dags konferanse.
 Samhandlingskonferansen arrangeres i Sandnessjøen 11.09.19.
 Det undersøkes pris på Scandic syv søstre og kulturbadet.
 OSO sender inn navn på representantene de ønsker inn i arbeidsgruppa for
Samhandlingskonferansen 2019 til Astri Gullesen innen uke 9.
 Samhandlingssjefen kaller inn til det første arbeidsgruppemøtet i siste del av mars
2019.
 Arbeidsgruppen informerer OSO i mai om planer og delegerer eventuelt oppgaver til
medlemmene av OSO.
 Spørsmålene som kom frem i samhandlingskonferansen 2018 blir diskutert og tatt
med i arbeidet videre.
Vedtak: Diskusjon i saken utsettes til OSO møtet i mai, da det ble for lite tid i dette møtet.
- Knut Roar Johnsen og Kirsten Toft møtes og avtaler mer angående
Samhandlingskonferansen 2019.
- OSO sender inn navn på representantene de ønsker inn i arbeidsgruppa for
Samhandlingskonferansen 2019 til Astri Gullesen innen uke 9.
- Samhandlingssjefen kaller inn til det første arbeidsgruppemøtet i siste del av mars
2019.

Sak 13/2019. Samarbeid om utdanning og rekruttering av helsepersonell. Utfordringer ny
LIS utdanning og plan for LIS utdanninga i Helgelandssykehuset.

1. Orientering om ALIS-Nord v/ Svein Steinert (prosjektleder ALIS Nord) (10 minutter)
2. Diskusjon i OSO: Ny spesialistutdanning for leger i spesialisthelsetjenesten og i
kommunene- samarbeidsområder for kommuner og sykehus fremover (Totalt 20
min til innlegg og diskusjon)
Spørsmål til gjennomgang under punkt 2:
 Hvordan går prosessen i kommunene med å etablere utdanningsutvalg og søke
godkjenning som utdanningsvirksomhet v/ representanter fra kommunene
 Hvordan har prosessen vært i Helse Nord og hva kan kommunene nyttiggjøre seg av ift
erfaringer fra spesialisthelsetjenesten v/ representanter fra Helgelandssykehuset HF
 Hvordan skal spesialisthelsetjenesten og kommunene samarbeide om avtaler vedr
læringsmål og tjeneste i sykehuset, samt samarbeid om felles kompetansemoduler?
Diskusjon
 Er det behov for et klinisk utdanningsutvalg (KUU) for å styrke samarbeidet om
spesialistutdanning? Diskusjon
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Forslag til vedtak sak 13/2019:
1. OSO tar gjennomgangen til orientering
2. OSO beslutter følgende oppfølgingspunkter:
Vedtak: OSO tar gjennomgangen til orientering.
Samarbeidsavtalen angående LIS-1 utdanningen mellom Helgelandssykehuset og
kommunene bør revideres.
OSO trenger mer tid til å diskutere denne saken.
Foreløpig blir det ikke opprettet et Klinisk utvalg for utdanning og rekruttering, men saken
blir fulgt opp i OSO.
Sak 14/2019. Eventuelt
Det kom ingen saker på eventuelt.
Sak 15/2019 Tema for de neste møtene og evaluering av dette møtet.
Veien videre:
- Mindre saker på sakslista, mer tid til å diskutere.
- Planlegge Samhandlingskonferanse Helgeland 2019
- Samhandlingspris Helgeland i 2019
- Fokus på utdanning og rekruttering
- Fokus på velferdsteknologiske muligheter
- Fokus på Psykisk helse og rus
- Fokus på gode samhandlingsprosjekter på Helgeland

Vedlegg nr.1. Leve hele livet.
Vedlegg nr.2. PKO ordning som samhandlingsarena.
Vedlegg nr.3. Psykisk helse og rus. Samhandlingsprosjekter melom sykehus og kommune.
Vedlegg nr.4. Prosjekt rehabilitering Nord-Norge.
Vedlegg nr.5. Studiestedstruktur i Nord Universitet.
Vedlegg nr.6. Gode pasientforløp.
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