
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSO HELGELAND 
 
 
PROTOKOLL 
 
 
DATO, KLOKKESLETT OG STED: 
27.05.21 kl 10.00-14.00, Skype 



  

 
 

Medlemmer OSO 2020 – 2022. 

Kommunene Helgeland: møtt Vara møtt 

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

nei Vara: Rachel Berg, Kommunalsjef Vefsn 
kommune.  
rachel.berg@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  
  

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

 

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 

nei 
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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   

Torolf Slettevoll, KS e-komp ja   

Inviterte foredragsholdere: 
Torbjørn Aas, prosjektdirektør Nye Helgelandssykehuset 
Silje Paulsen, rådgiver Helgelandssykehuset 
Torolf Slettevoll, KS e-komp 
Hege Mørk, rådgiver helgelandssykehuset 
 
Tone Kristin Hoff, Rødøy kommune 
 

 

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 
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Protokoll etter møtet 27.05.21 
 

Sak 88/2021 Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. (vedlegg 1 Protokoll OSO 11.03.21)                                             
 
                                                
 
Vedtak: 

• Saken godkjennes 

 

Sak 89/2021 Nytt fra kommunene   

Hemnes kommune deltok i dialogmøte med Helgelandssykehuset og Rana kommune den 12.04.21.  
(sak 80/2021) 
 
Ingen andre saker meldt                                                                               

Vedtak: 

• OSO tar saken tas til orientering 

 

Sak 90/2021 Nytt fra Statsforvalteren     

Statsforvalteren informerer om at Helsedirektoratet har publisert Årsrapport 2020: Oppfølging av 

Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024 (vedlegg 2, årsrapport 2020-2024)                                                                     

Vedtak: 

• OSO tar saken tas til orientering 

 

Sak 91/2021 Nytt fra Helgelandssykehuset     

Samhandlingssjef informerer om: 

• Det er ansatt ny medisinsk direktør, Hanne Frøyshov. Hun kommer fra stillingen som 

avdelingsleder ved UNN Harstad medisinsk avdeling og hun er overlege i indremedisin og 

geriatri. Hanne Frøyshov tiltrer 15. september. 

• Strategisk utviklingsplan. Utkast er utarbeidet og overleveres arbeidsgruppen 01.06.21 

• Kommunemøter. Det er avholdt møter med 17 kommuner. Tema har vært Nye 

Helgelandssykehuset og etablering av Helsefellesskap. Det er ønskelig med slike møter 2 

ganger pr år. Referater fra disse møtene er sendt til alle kommuner. 

• Informasjon om ernæringsarbeid, samarbeid mellom primærhelsetjenesten og 

spesialisthelsetjenesten. Det informeres om at det kan søkes tilskudd. Samhandlingssjef har 



  

 
sendt denne informasjon til alle kommuner på Helgeland om motiverer til å søke slike midler 

Tilskudd HOD 

 
Sidsel Forbergskog, assisterende enhetsdirektør Psykisk Helse og Rus informerer: (se vedlegg 5 a 

Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen og 5 b Strategidokument, sørsamisk) 

•  «Strategidokumentet «Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen» ble utarbeidet 

i 2020, og de ulike regionale foretakene sluttet seg til dette i et felles interregionalt AD-møte 

22.juni.  I dette strategidokumentet skisseres ulike anbefalte tiltak som skal sikre økt kvalitet 

og kompetanse i spesialisthelsetjenesten.     

•  I den forbindelse har Helse Nord RHF etablert en arbeidsgruppe bestående av medlemmer 

fra de fem helseforetakene i regionen.  I tillegg til deltakere fra hvert av helseforetakene er 

det medlem fra Sámi klinihkka, fra regionalt brukerutvalg og konserntillitsvalgt.  Arbeidet 

ledes av Tone Amundsen, rådgiver, Helse Nord RHF. 

• Målet med arbeidsgruppen er å utarbeide en plan over hvilke tiltak som en ønsker å sette i 

gang i de ulike foretak, ettersom behovene varierer basert på blant annet språk, kultur og 

bosettingsområder.   

• I den forbindelse ønskes å etablere en ressursgruppe bestående av ansatte i foretaket som 

har lyst og interesse i å bistå i dette arbeidet.  Den regionale tiltaksplanen skal være ferdig i 

løpet av høsten, og den vil være forskjellig fra foretak til foretak.  Det blir viktig å identifisere 

hvilke tiltak på kort og lang sikt som blir riktige for Helgelandssykehuset å fokusere på.  I 

arbeidet holdes kontakt med Hattfjelldal kommune som er språkforvaltningskommune i vårt 

område. 

                                      

Vedtak: 

• OSO tar saken tas til orientering 

 

 

Sak 92/2021 Nytt fra Brukerutvalget 
Saken utgikk 
                                                                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 



  

 
Sak 93/2021 Nye Helgelandssykehuset v/ Torbjørn Aas, prosjektdirektør Nye Hegelandssykehuset 

Prosjektdirektør Torbjørn Aas går gjennom PowerPoint-presentasjon (se vedlegg 3, Nye 
Helgelandssykehuset) 
Denne presentasjonen viser hovedaktiviteter for vår -21 og høst -21. 
Løypemelding og status for prosjektet legges fram i styremøte i Helgelandssykehuset senere i dag. 
 

                                                                                                                                              

Vedtak: 

• OSO tar saken tas til orientering 

 

 

Sak 97/2021 KS e-komp, v/Torolf Slettevoll, koordinator for KS kompetansenettverk e-helse Nord, 

Helgeland 

Torolf Slettevoll går gjennom en PowerPoint-presentasjon, (se vedlegg 4 KS e-komp). 
Her får vi informasjon om historikk og bakgrunn, samarbeidspartnere og hvordan KS e-komp er 
organisert. Her presenteres blant annet KS e-komp sitt oppdrag for 2020 (2021) 
        
                                                  
Vedtak: 

• OSO tar saken tas til orientering 

 

Sak 94/2021 Oppfølging av krav 64 i Oppdragsdokument 2021, jfr. sak 80/2021 (nytt fra 

Helgelandssykehuset)  

Oppdragsdokumentet krever: Drive felles planlegging, sammen med kommunene, av tilbudet til de 
fire prioriterte pasientgruppene (jf. nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023): barn og unge, 
personer med alvorlige psykiske lidelser og rusavhengighet, skrøpelige eldre og personer med flere 
kroniske lidelser.  
 
Oppdragsdokumentet stiller krav til helseforetakene, men ikke til kommunene. 
Det foregår flere samhandlingsprosjekter mellom kommunehelsetjenesten og primærhelsetjenesten 
i dag, men det ønskes en oversikt og et system for informasjonsdeling om disse prosjektene. 
Det forventes at dette vil bli enklere ved overgang til klinisk gjennomgående klinikkledelse i 
Helgelandssykehuset. 
Man tenker at dette er en sak som følges i Helsefellesskap Helgeland. 
 
Forslag til vedtak: 

• Kommunene og avdelinger i Helgelandssykehuset gir tilbakemelding til OSO om hvordan 
samarbeidet med planlegging av tilbudet til de 4 prioriterte gruppene ønskes foregå og 
organisert innen 10.juni.  



  

 
 

Vedtak: 

• OSO ønsker oversikt over hvilke samarbeidprosjekter som finnes.  

• Saken følges i Helsefellesskap Helgeland 

• Det foretas en intern kartlegging innad i sykehuset av prosjekter sykehuset har i samarbeid 
med de enkelte kommunene. Oppgaven legges til Senter for samhandling i samarbeid med 
Helgelandssykehuset og kommunene på Helgeland. 
 

Sak 96/2021 Ny erfaringsbasert master i digitale helsetjenester, v/ Silje Paulsen rådgiver 

Helgelandssykehuset       

Silje Pausen orienterer om status, bakgrunn og behov for etablering av erfaringsbasert master i 

digitale helsetjenester samt hvordan dette er tenkt finansiert (se vedlegg 6, erfaringsbasert master i 

digitale helsetjenester)   

Utdanningen er et samarbeid mellom Universitetet i Tromsø, Helgelandssykehuset og alle 

kommunene på Helgeland.  

Brukerutvalget er informert.  

Vedtak: 

• OSO tar saken til orientering 

• Saken følges i framtidige møtefora 

• Silje Paulsen holder kontakt med senter for samhandling 

 

 

Oppfølgingssaker: 

 

Sak 63/2020 Desentralisert sykepleierutdanning, Silje Paulsen, rådgiver Helgelandssykehuset                                           

Silje Paulsen orienterer om status og tidslinja i prosjektet (se vedlegg 7, Desentralisert 

sykepleierutdanning).  

OSO har vært løpende orientert om status. 
Det er nærmere 600 søkere til 30 studieplasser. De fleste søkerne er fra Nordland. 
Vedtak:                                                                     

• OSO tar saken tas til orientering 

• OSO/Helsefellesskap Helgeland ønsker å bli orientert om følgeforskningen og profilemne i 

distriktssykepleierutdanningen 

• Silje Paulsen tar kontakt med senter for samhandling når det er noe nytt i saken  



  

 
 
 
 
Sak 22/2020 Epikriser til Lis leger.  
 

• Det er kalt inn til møte i arbeidsgruppen    

• Medisinsk direktør følger saken                                                                  

 
Vedtak: 

• OSO tar saken tas til orientering. 

 

Sak 59/2020 Etablering av Helsefellesskap Helgeland v/Hege Mørk rådgiver og Knut Roar Johnsen, 

samhandlingssjef (vedlegg 8, etablering av Helsefellesskap Helgeland)  

Etableringen av strukturen for Helsefellesskap Helgeland er godt i gang, og vedtektene for 

Helsefellesskap Helgeland gjennomgås og bes tas til orientering eventuelt vedtatt i dagens møte. 

Politisk sak er behandlet i 5 av 17 kommuner. Det vil i dag 27.5.21 bli tatt opp som sak i styret i 

Helgelandssykehuset HF hvor de ber om tilslutning til saken. Partnerskapsmøtet er satt til september 

2021. Videre arbeid som gjenstår for arbeidsgruppen (KSU) er planlegging av dialogmøtet, 

partnerskapsmøtet og Helgelandserklæringen.. 

Kommuneoverlege i Rana kommune, Frode Berg informerer om kommuneoverlegeforum (KOF) sitt 

engasjement i saken og viser til utfordringer knyttet til politisk forankring og finansiering 

Det er utarbeidet forslag til vedtekter for Helsefellesskap Helgeland. Disse presenteres (se vedlegg 9, 

mulige vedtekter for Helsefellesskap Helgeland) Det gjøres endringer som sendes ut til OSO-

medlemmer til høring etter møtet.  

Vedtak: 

• OSO tar saken til orientering med frist for skriftlig tilbakemelding på endringene i vedtektene 

innen 01.06.21 

• OSO innkaller til ekstraordinært møte om etablering av Helsefellesskap hvor vedtaksforslag 

foreligger hvis behov. 

 

 

Sak 98/2021 Eventuelt 

Ingen saker meldt. 

 

 



  

 
 

 


