
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSO HELGELAND 
 
 
AGENDA OG VEDLEGG: 
 
 
DATO, KLOKKESLETT OG STED: 
05.11.20        10.00-15.00 



  

 
 

Medlemmer OSO 2020 – 2022. 

Kommunene Helgeland: møtt Vara møtt 

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

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

 

Ingelise Egelund, helserådgiver ved 
samfunnsmedisinsk avdeling Alstahaug kommune 
ingelise.egelund@alstahaug.kommune.no 
 

 Vara: Kjell Olav Lund, kommunalsjef Helse 
og velferd Leirfjord kommune 
kjell.olav.lund@leirfjord.kommune.no 
 

 

Tove Karin Solli, Helse- og velferdssjef Brønnøy 
kommune 
Tove.k.solli@bronnoy.kommune.no 

 Vara: Tonje Johansen, Pleie og omsorgssjef 
Brønnøy kommune 
tonje.johansen@bronnoy.kommune.no 
 

 

Siv Nilsen, Kommunalsjef Herøy kommune 
Siv.nilsen@heroy-no.kommune.no 

 Vara: Pål Bleka, Kommunalsjef 1. Dønna 
kommune 
pal.bleka@donna.kommune.no 
 

 

Frode Berg, Kommuneoverlege Rana kommune 
Frode.berg@rana.kommune.no  
  

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

 

Britt Blaunfeldt Petersen, Kommuneoverlege 
Hattfjelldal kommune 
Britt.blaunfeldt.petersen@hattfjelldal.nhn.no 

 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 

 Vara:   

Fred Mürer, medisinsk direktør, senter for fag, 
forskning og utdanning Helgelandssykehuset HF 
Fred.A.Murer@helgelandssykehuset.no 

 Vara: Anne Ingeborg Pedersen, rådgiver 
senter for fag, forskning og utdanning 
Helgelandssykehuset HF. 
Anne.ingeborg.pedersen@helgelandssykehu
set.no   

 

Rose Rølvåg, konstituert områdesjef for kirurgi og 
akutt Sandnessjøen Helgelandssykehuset 
Rose.Karin.Rolvag@Helgelandssykehuset.no 

 Vara: Jeanett Pedersen, konstituert 
områdesjef for kirurgi og akutt Rana 
Helgelandssykehuset 
Jeanette.Cathrin.Pedersen@helgelandssyke
huset.no 

 

Ole Johnny Pettersen, områdesjef medisin Rana 
Helgelandssykehuset 
Ole.johnny.pettersen@helgelandssykehuset.no 

 Vara: Grete Mo, områdesjef medisin 
Mosjøen 
Helgelandssykehuset 
grete.mo@helgelandssykehuset.no 

 

Odd Magne Rønning, områdesjef Ambulanse 
Helgelandssykehuset HF 
Odd.magne.ronning@helgleandssykehuset.no 

 Vara: Arve Smedseng, områdesjef 
pasientreiser. Helgelandssykehuset HF 
Arve.smedseng@helgelandssykehuset.no 
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Sekretariat.  

Hege Kathrin Mørk, rådgiver Senter for samhandling, 
Helgelandssykehuset HF 
Gry Kristin Fjellgaard, rådgiver Senter for samhandling. 
Helgelandssykehuset HF 

hege.kathrin.mork@helgelandssykehuset.no 
 
 
gry.kristin.fjellgaard@helgelandssykehuset.no 
 

 

Møte og talerett  Vara  

Anne Lise Brygfjeld, brukerrepresentant 
anne.lise.brygfjeld@gmail.com 
 
 

   

Morten Juul Sundnes, fylkeslege, Fylkesmannen i 
Nordland 
 
fmnomsu@fylkesmannen.no 
 

 
 

Lars Utne Haukland, assisterende fylkeslege, 
Fylkesmannen Nordland 
lauha@fylkesmannen.no 
 

 

Lisa Friborg, KS Nordland. 
Lisa.Friborg@ks.no 
 
 

   

Anne Rigmor Eliassen, Spekter 
Anne.Rigmor.Eliassen@Helgelandssykehuset.no 
 
 
 

 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 
 
 
 

 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 
 
 

   

 

Rune Holm, enhetsdirektør psykisk helse og rus 
Helgelandssykehuset HF 
Rune.Holm@Helgelandssykehuset.no 
 

 Vara: Sidsel Forbergskog, ass. enhetsdirektør 
psykisk helse og rus Helgelandssykehuset HF 
Sidsel.Forbergskog@Helgelandssykehuset.no 
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Saksliste og agenda for møtet 05.11.20 
 

Sak 54/2020 Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll (vedlegg 1) 

Sak 55/2020 Nytt fra Kommunene 

Sak 56/2020 Nytt fra Fylkesmannen 

Sak 57/2020 Nytt fra Helgelandssykehuset 

Sak 58/2020 KSU prosedyrer, tidligere sak under eventuelt 45/2020 

• Status og utfordringer 

• Utnevning av vararepresentanter 

• Utnevning leder av KSU 
 

Sak 59/2020 Etablering av Helsefellesskap mellom kommunene og Helgelandssykehuset 

• Refererer til historikk, med vedtak jfr 10/2020, 21/2020 og 44/2020 

o Vararepresentanter for kommunene 

o Orientering om brev til politisk behandling, vedlegg 2 a ettersendes 

o Følgebrev Helsefellesskap, vedlegg 2 b 

o OSO Helsefellesskap, vedlegg 2 c 

o Forslag til  utlysningstekst interkommunal samhandlingssjef, vedlegg 2 d 

Forslag til vedtak: 

• OSO går inn for etablering av helsefellskap etter modell fremlagt av arbeidsgruppen, og ber 
kommunene og Helgelandssykehuset HF gjøre det samme 

• OSO ber kommunene og helseforetaket ta stilling til partnerskapsmodellen, som sentral 
forutsetning for å få til et velfungerende helsefellesskap 

• Kommunene bes i fellesskap opprette 100% stilling som interkommunal samhandlingssjef 

• OSO oppretter eget KSU for revidering av Overordnet samarbeidsavtale og øvrige 

tjenesteavtaler. Dette som en erstatning for dagens forhandlingsutvalg. 

 
Sak 60/2020 Gjennomgang vedtekter for OSO 

Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Vedtektene revideres ifb etablering av 

Helsefellesskap Helgeland. 

 Vedlegg 3: OSO 8/2018 (vedlegg 2 i protokoll fra 08.02.18)  

 

Sak 61/2020 Kommunikasjon til og fra OSO  

- V/ Hege Mørk 

 

Forslag til vedtak:  

• Saken tas til orientering 



  

 

• Kommunerepresentantene i OSO er ansvarlig for å løfte inn saker meldt fra andre kommuner 

på Helgeland. Dette gjøres via X kommune. Nye saker meldes til samhandlingssjef eller 

sekretariat for OSO. 
• Senter for samhandling er ansvarlig for utsending av referat til OSO medlemmer, regionråd, 

postmottak til 18 kommuner på Helgeland og til Helgelandssykehuset.  
 

Sak 62/2020 Møteplan OSO 2021 

 Forslag til vedtak: 

1) Møtene avvikles på følgende dato: 

1. 14. januar 2021 – Mo i Rana 

2. 11. mars 2021 - Sandnessjøen 

3. 27. mai 2021 -Mosjøen 

4. 26. august 2021 -Brønnøysund 

5. 14. oktober 2021 -Mo i Rana  

6. 9. desember 2021 -Sandnessjøen 

 

Oppfølgingssaker 

Sak 39/2020. Plan for fremtidig samarbeid om omforente beredskapsplaner. 
- Statusoppdatering ved Anne Ingeborg Pedersen,  

Sak 41/2020 Etablering av fagnettverk for videokommunikasjon (Astri Gullesen) 

 
Sak 63/2020 Desentralisering av sykepleierutdanning, heretter sak 63/2020 

- Statusoppdatering ved prosjektleder Silje Paulsen 

- Toril Sætermo fra Hattfjelldal er utnevnt som representant  

 
Sak 64/2020 Eventuelt. 

Sak 65/2020 Prioriterte saker og avklaring av møteform i neste OSO møte. 

 

 

 

 

 

 



  

 
                            

 

 

Vedlegg til sakslista: 

Vedleggene kan ikke åpnes i PDF-format. Vedleggene er lagt inn i møteinnkallinga og må 

åpnes derfra. 

Vedlegg 1. Sak 54/2020, protokoll 09.09.20.  

Protokoll OSO 

09.09.20 publiseres.pdf
 

 

Vedlegg 2a Sak 59/2020 Brev til politisk behandling 

Ettersendes. 

Vedlegg 2b Sak 59/2020 Følgebrev Helsefellesskap 

sak 59-2020 

vedlegg 2b Følgebrev Helsefellesskap.pdf
 

Vedlegg 2c Sak 59/2020 OSO Helsefellesskap 

sak 59-2020 

vedlegg 2c OSO Helsefellesskap sak 59-2020.pdf
 

Vedlegg 2d Sak 59/2020 Helsefellesskap, forslag til utlysningstekst interkommunal samhandlingssjef 

    

Forslag til 

utlysningstekst -Interkommunal samhandlingssjef for Helgeland.pdf
 

Vedlegg 3, sak 60/2020 Vedtekter OSO 

sak 60-2020 

vedlegg 5 vedtekter OSO 20180208 Sak 8-2018 Vedlegg nr.2.Vedtekter.pdf
 

                            

Nyttige lenker: 

https://helgelandssykehuset.no/om-oss/beredskap/koronavirus 

https://helgelandssykehuset.no/om-oss/beredskap/koronavirus/informasjon-til-primerhelsetjenesten 

https://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn/smittevern-for-

kommunehelsetjenesten 

https://helgelandssykehuset.no/om-oss/beredskap/koronavirus
https://helgelandssykehuset.no/om-oss/beredskap/koronavirus/informasjon-til-primerhelsetjenesten
https://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn/smittevern-for-kommunehelsetjenesten
https://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn/smittevern-for-kommunehelsetjenesten


  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Oppfølgingssaker og meldte saker til fremtidige OSO møter: 

- Økt fokus på samarbeid om rekruttering av helsepersonell (sak 3/2020) 
- Samarbeid og rekruttering av helsepersonell med særlig fokus på LIS1 - leger og 

medisinerstudenter (sak 12/2020)  
- Utplassering av legestudenter på femte året i allmennmedisin i søndre Nordland fra UiT. 

Det er stor mangel på praksisplasser (sak 13/2020, punkt 2) 

- PKO funksjon på Helgeland (oppfølging) 
- Hepatitt C prosjekt – oppfølging av prosjektet (sak 50/2019) 
- Samarbeid mellom kontaktlege på sykehus og fastlege/kommunelege. 
- Status revidering av tjenesteavtalene (oppfølging) 
- Oppretting av Helsefelleskap, orientering fra arbeidsgruppen opprettet av OSO (sak 

10/2020) 
- Læring og mestring i regi av NK LMH i samarbeid med KS om pasient og 

pårørendeopplæring i læringsnettverk (meldt sak) 
- Prosedyre for arbeidsflyt i deling av epikrise mellom Helgelandssykehuset og 

kommunehelsetjenesten, med spesielt fokus på epikriser til LIS 1 legene og andre som 
har kortvarige arbeidsforhold i kommunehelsetjenesten, orientering fa arbeidsgruppen 
som er opprettet av OSO (sak 22/2020) 

- Koronasituasjonen, statusoppdateringer (kontinuerlig oppfølging) 
- Beredskapsplan, samhandling kommunehelsetjenesten og Helgelandssykehuset HF (sak 

3/2020 og 39/2020) 
- Utarbeide plan/prosedyre for hospitering for helsepersonell på tvers av sykehus og 

kommune. (sak 3/2020) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Oppfølging regional utviklingsplan 2035, prosjekt «Samhandling om Mestringstreff på 
Helgeland», ved Astri Gullesen, rådgiver SFS og prosjektleder for prosjektet (oppfølging) 
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Medlemmer OSO 2020 – 2022. 

 

 

Sekretariat.  

Kommunene Helgeland: Vara 

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

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

Ingelise Egelund, helserådgiver ved samfunnsmedisinsk 
avdeling Alstahaug kommune 
ingelise.egelund@alstahaug.kommune.no 
 

Vara: Kjell Olav Lund, kommunalsjef Helse og velferd 
Leirfjord kommune 
kjell.olav.lund@leirfjord.kommune.no 
 

Tove Karin Solli, Helse- og velferdssjef Brønnøy kommune 
Tove.k.solli@bronnoy.kommune.no 

Vara: Tonje Johansen, Pleie og omsorgssjef Brønnøy 
kommune tonje.johansen@bronnoy.kommune.no 
 

Siv Nilsen, Kommunalsjef Herøy kommune 
Siv.nilsen@heroy-no.kommune.no 

Vara: Pål Bleka, Kommunalsjef 1. Dønna kommune 
pal.bleka@donna.kommune.no 
 

Frode Berg, Kommuneoverlege Rana kommune 
Frode.berg@rana.kommune.no  
  

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

Britt Blaunfeldt Petersen, Kommuneoverlege Hattfjelldal 
kommune 
Britt.blaunfeldt.petersen@hattfjelldal.nhn.no 

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 

Vara:  

Fred Mürer, medisinsk direktør, senter for fag, forskning og 
utdanning Helgelandssykehuset HF 
Fred.A.Murer@helgelandssykehuset.no 

Vara: Anne Ingeborg Pedersen, rådgiver senter for fag, 
forskning og utdanning Helgelandssykehuset HF. 
Anne.ingeborg.pedersen@helgelandssykehuset.no   

Rose Rølvåg, konstituert områdesjef for kirurgi og akutt 
Sandnessjøen Helgelandssykehuset 
Rose.Karin.Rolvag@Helgelandssykehuset.no 

Vara: Jeanett Pedersen, konstituert områdesjef for 
kirurgi og akutt Rana Helgelandssykehuset 
Jeanette.Cathrin.Pedersen@helgelandssykehuset.no 

Ole Johnny Pettersen, områdesjef medisin Rana 
Helgelandssykehuset 
Ole.johnny.pettersen@helgelandssykehuset.no 

Vara: Grete Mo, områdesjef medisin Mosjøen 
Helgelandssykehuset 
grete.mo@helgelandssykehuset.no 

Odd Magne Rønning, områdesjef Ambulanse 
Helgelandssykehuset HF 
Odd.magne.ronning@helgleandssykehuset.no 

Vara: Arve Smedseng, områdesjef pasientreiser. 
Helgelandssykehuset HF 
Arve.smedseng@helgelandssykehuset.no 

Rune Holm, enhetsdirektør psykisk helse og rus 
Helgelandssykehuset HF 
Rune.Holm@Helgelandssykehuset.no 
 

Vara: Sidsel Forbergskog, ass. enhetsdirektør psykisk 
helse og rus Helgelandssykehuset HF 
Sidsel.Forbergskog@Helgelandssykehuset.no 
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Gry Kristin Fjellgaard, rådgiver senter for samhandling. 
Helgelandssykehuset HF 

gry.kristin.fjellgaard@helgelandssykehuset.no 
 

Hege K Mørk, rådgiver senter for samhandling. 
Helgelandssykehuset HF 

Hege.Kathrin.Mork@Helgelandssykehuset.no 
 

 

Møte og talerett  

Anne Lise Brygfjeld, brukerrepresentant anne.lise.brygfjeld@gmail.com 
 

Morten Juul Sundnes, fylkeslege, Fylkesmannen i Nordland 
 
Vara: Lars Utne Haukland, assisterende fylkeslege, 
Fylkesmannen Nordland 

fmnomsu@fylkesmannen.no 
 
lauha@fylkesmannen.no 
 

Lisa Friborg, KS Nordland. Lisa.Friborg@ks.no 
 

Anne Rigmor Eliassen, Spekter 
Anne.Rigmor.Eliassen@Helgelandssykehuset.no 
 
 
 

1.vara   
Ann-Helen Salamonsen 
ann-helen.salamonsen@alstahaug.kommune.no 
2.vara  
Edith Rølvåg 
Edith.Davidsen.Rolvag@alstahaug.kommune.no 
 

Bente Steinmo, fagforbundet/LO 
Bente.Steinmo@rana.kommune.no 
 
 
 

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 
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Følgende medlemmer deltok via Skype:  
 

• Hege H. Sjåvik, kommuneoverlege Vefsn kommune.  

• Tove K Solli, helse- og velferdssjef Brønnøy kommune.  

• Siv Nilsen, kommunalsjef Herøy kommune.  

• Britt Blaunfeldt Petersen, kommuneoverlege Hattfjelldal kommune.  

• Frode Berg, kommuneoverlege Rana kommune.  

• Sidsel Forbergskog, assisterende enhetsleder, psykisk helse og rus, Helgelandssykehuset HF.  

• Ingelise Egelund, helserådgiver ved samfunnsmedisinsk avdeling, Alstahaug kommune.  

• Anne Lise Brygfjeld, brukerrepresentant.  

• Morten Sundnes, fylkeslege, Fylkesmannen i Nordland.  

• Lisa Friborg, rådgiver KS Nordland.  

• Øyvind Christiansen, representant for Universitetene i Nord.  

• Bente Steinmo, Fagforbundet/LO 

• Knut Roar Johnsen, samhandlingssjef Helgelandssykehuset HF.  

• Anne Ingeborg Pedersen, Helgelandssykehuset 

• Anne Rigmor Eliassen, Spekter 
 
Inviterte forelesere/gjester 

• Silje Paulsen, rådgiver HR (forfall) 

• Torbjørn Aas, prosjektdirektør Nye Helgelandssykehuset (forfall) 
 

Sekretariat:  

Hege K Mørk, rådgiver senter for samhandling, Helgelandssykehuset HF 

Gry K Fjellgaard, rådgiver, senter for samhandling, Helelandssykehuset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saksliste og agenda for møtet 090920 
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Sak 47/2020 Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll 

Sak 48/2020 Nytt fra Helgelandssykehuset 

Sak 49/2020 Nytt fra Fylkesmannen 

Sak 50/2020 Nytt fra kommunene 

Sak 51/2020 Presentasjon av prosjektdirektør for Nye Helgelandssykehuset, utgår 

Oppfølgingssaker 

o Sak 33/2020 - Legeledsager, økning av takster 
 

o Sak 39/2020. Plan for fremtidig samarbeid om omforente beredskapsplaner. 
-Statusoppdatering ved Anne Ingeborg Pedersen,  

o Sak 43/2020    Gjennomgang og diskusjon om praktisk gjennomføring av 

Tjenesteavtale nummer 5 

 

o Sak 44/2020 Helsefelleskap  
Redegjørelse for status i arbeidet 
 

o Sak 45/2020 Eventuelt. Utgår 

OSO ønskes som referansegruppe for prosjekt desentralisert sykepleierutdanning på 

Helgeland.  

-Statusoppdatering ved prosjektleder Silje Paulsen. 

 

o Sak 45/2020 Eventuelt 

Klinisk samarbeidsutvalg (KSU) for prosedyrer som krever samarbeid mellom 

kommuner og sykehus 

Status 

 

Sak 52/2020 Eventuelt. 

LIS-avtale  

Sak 53/2020 Prioriterte saker og avklaring av møteform i neste OSO møte. 

 

 

 

 

Protokoll 09.09.20 
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Sak 47/2020    Godkjenning av innkalling og protokoll.  
Vedtak: Ingen kommentar 
 

Sak 48/2020    Nytt fra Helgelandssykehuset HF 

Sidsel Forbergskog informerer om: 

1) Det er etablert kontakt med samisk nasjonalt kompetansesenter (SANKS) for å legge til 
rette for kurs / undervisning om kulturforståelse og kultursensitivitet. Det er en 
grunnpakke på 3 timer.  Grunnpakken prøves først ut i enhet for Psykisk helse og rus og 
senere kan den tas i bruk i andre deler av foretaket. 
 

2) Enhet for psykisk helse og rus har sagt ja til å delta i forskningsprosjekt i regi av 
Nordlandsforskning. Tema: håndtering av usikkerhet i og rundt medisinske beslutninger 
og diagnostikk. Mål: hvordan ha en klinisk praksis som håndterer usikkerhet rundt dette. 
Man er helt i startgropa og regner med å være i gang i mai og prosjektet vil gå over 3 år. 

Brukermedvirkning vil skje gjennom prosjektets siste fase der det inviteres til work-shop 

og referansegrupper for utarbeidelse av metode og formidling av resultat.  Det 

planlegges å utarbeide en forventningsavklaringstekst til pasienter i behandling, der en 

forklarer forhold rundt medisinske beslutninger og diagnostikk.    

 

Knut Roar Johnsen viser til ytterligere forsknings- og innovasjonsprosjekter med eksterne aktører og 

HSYK, knyttet til bl.a. kunstig intelligens, mobil spesialisthelsetjeneste, e-helsekontor Lurøy. Se 

vedlegg 5. Dersom noen ønsker mer informasjon kan samhandlingssjef kontaktes. 

Vedtak: Saken tas til orientering 

Sak 49/2020    Nytt fra kommunene.  

Det refereres til saker som er tatt opp i formøte mellom kommunene 

1. Pasienter opplever at sykehusene ikke samordner og koordinerer timeavtaler for avtaler som 

skal skje samme dag/ uke godt nok med den konsekvens at pasienter må vente unødig lenge 

på sykehuset eller dra flere dager på rad for å få utført sine avtaler. Dette er også et 

samfunnsøkonomisk spørsmål.  

2. Hjertesukk: ønske om klarhet rundt ledsagertjeneste, takstendring.  

 

3. Etterspør framdrift av KSU knyttet til datasikkerhet/ fagnettverk for videokommunikasjon 

mellom helseforetak og kommuner. Hva skjer videre? Fint om de oppnevnte personer i 

nettverk får en mail om at de er oppnevnt, hva som er oppgavene og fremdriftsplan for 

arbeidet. 

 

4. Bestillingssak. Pakkeforløp Psykisk helse og rus: Kommuner og sykehus ønsker informasjon 

fra hverandre for å styrke samarbeidet; hva er felles utfordringer, hva viser statistikkene, 

pasientønsker og -tilfredshet. Pakkeforløp starter og slutter i kommunene ved henvisning og 

oppfølging. Prosedyrer finner i sykehus, men er lite utviklet i kommunene. Det etterlyses 

evalueringsverktøy. Hege Mørk viser til at det har vært møte mellom forløpskoordinatorer og 
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Senter for Samhandling og en arbeidsgruppe er nedsatt i samarbeid med NAPHA (Nasjonalt 

kompetansesenter for psykisk helsearbeid) Henvisninger er en utfordring som det jobbes 

med. Denne sak ønskes ytterligere belyst ila våren 2021 når man har hatt tid å høste litt 

erfaringer 

 

5. Kommuner og sykehus- likeverdige partnere? På noen områder oppleves det ikke som 

likeverdighet mellom partene. Det oppleves utfordringer knyttet til ansvar og gjensidig 

bistand f.eks. i forbindelse med coronatesting. 

 

6. Kommuner oppfordres til å kartlegge omfanget rus i kommunene. Kartlegging gjennomføres i 

regi KORUS nord og kartleggingsfrist for kommunene er innen 1. november 2020.  

 

Vedtak: tas til orientering. I tillegg: 
 
Ang pkt 2:  
Dette tas opp under oppfølgingssak 33/2020 
 
Ang pkt 3:  
Eirin Rødseth fra UNN ba i OSO-møtet den 02.06.20 om navn på deltakere til fagnettverket for 
videokonsultasjon. (Sak 41/2020). Fagnettverket styres fra UNN. 
Sak 41/2020). Kommunene ønsker at de aktuelle deltakerne blir kontaktet og holdt løpende orientert 
om prosessen og om hva som er status i saken.  
Samhandlingssjef videreformidler kommunenes ønske om oppdatering til Eirin Rødseth 
 
Ang pkt 4: pakkeforløp psykisk helse og rus.  
Samhandlingssjef oppfordrer kommunene til å formulere en skriftlig henvendelse som inneholder 
redegjørelse og begrunnelse for behandling som egen sak i OSO. 
 
Ang pkt 5: 
Fylkeslegen sender dokument som er utsendt fra Helsedirektoratet til samhandlingssjefen. 

Dokumentet klargjør ansvar rundt forsendelse av coronatester og beskriver at kommuner har ansvar 

for forsendelse til lokalsykehus som igjen har ansvar for forsendelse til sykehus som utfører testing. 

Fylkeslegen ber om tilbakemelding dersom organisering av forsendelser og analyser av testene ikke 

er tilfredsstillende med hensyn til tidsperspektivet. 

Det understrekes at man ikke er forpliktet til å sende coronatester til Nordlandssykehuset, dersom 

det er hensiktsmessig og tidsbesparende å benytte andre sykehus. 

                           

 

 

 

Sak 50/2020    Nytt fra fylkesmannen. 

Fylkesmannen informerer om: 
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• Oppstartssamling for kommuner som skal være med i det landsomfattende tilsynet med 

pasient- og brukerrettighetsloven kapittel. 4A om somatisk helsehjelp til pasienter uten 

samtykkekompetanse som motsetter seg behandlingen. Dette tilsynet vil foregå ut året og et 

stykke ut i 2021. 

• Tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap er også startet opp og brev er 

sendt ut til alle kommuner som inngår i årets tilsynsplan. 

• Tilsyn med luftambulansetjenesten koordineres av Statens helsetilsyn og stedlige tilsyn og 

intervjuer foregår løpende i tiden frem til årsskiftet  

Vedtak: Saken tas til orientering 

 

 
Sak 51/2020    Presentasjon av prosjektdirektør for Nye Helgelandssykehuset  
Saken utgår 
 

 

 

Oppfølgingssaker 

o Sak 33/2020 - Legeledsager, økning av takster 
-I følge fagdirektør Helse Nord -Geir Tollåli har denne saken blitt løftet til nasjonalt nivå. Saken 

må tas via legeforeningen på nasjonalt nivå. 

Vedtak: Britt B Petersen tar dette videre til Legeforeningen og SFS (senter for samhandling) kan 

bistå ved behov 

 

o Sak 39/2020. Plan for fremtidig samarbeid om omforente beredskapsplaner. 
-Statusoppdatering ved Anne Ingeborg Pedersen,  
Det har vært avholdt møte hvor beredskapsplaner har blitt delt. Nytt møte er planlagt. Her skal 
man dele læringspunkter og gjøre avklaringer vedr gjensidig bistand 
Vedtak: Saken tas til orientering 
 

o Sak 43/2020    Gjennomgang og diskusjon om praktisk gjennomføring av Tjenesteavtale 5 

Svar fra Rune Holm, vedlegg 2 
Anne-Lise Brygfjeld og Rune Holm har vært i dialog.  
Rune Holm har vært i flere kommuner og informert om arbeidet som gjøres.  
Vedtak: Saken avsluttes 
 

o Sak 44/2020 Helsefelleskap  
Redegjørelse for status i arbeidet, vedlegg 3 
Det er enighet om god framgang i arbeidet med etableringen av Helsefellesskap på Helgeland 
Oppnevning av vararepresentanter 
Vedtak: Vararepresentanter utnevnes i neste OSO-møte  

        Det utarbeides forslag til etableringsplaner som skal være ferdig innen neste 
         OSO-møte den 05.11.20 

 
o Sak 45/2020 Eventuelt. Utgår 

OSO ønskes som referansegruppe for prosjekt desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland.  
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o Sak 45/2020 Eventuelt 

Klinisk samarbeidsutvalg (KSU) for prosedyrer som krever samarbeid mellom kommuner og 

sykehus 

Status 

Referat, vedlegg 4 

Forslag om endring av mandag og oppnevning av vararepresentant (pkt 6 i vedlagt referat) 

Det ble diskusjon rundt det å skille mellom prosedyrer som det haster med og prosedyre som kan 

vente. Enkelte prosedyrer ses på som en sak for helsefellesskap og andre må løses kjapt. 

Vedtak: Det ble enighet om at dette KSU-et skal prioritere prosedyrer som haster. 

               Saken får nytt saksnummer siden saken i sin opprinnelse ble fremmet   

               under punktet eventuelt i OSO-møtet 02.06.20. Heretter saksnummer 58/2020 

 

Sak 52/2020    Eventuelt. LIS-avtale 
 LIS-avtalen er ferdig utarbeidet. 
Vedtak: Fred Mürer skriver under avtalen som sendes til kommunene     
                for signering. Avtalen legges med i protokollen, vedlegg 6                                               
 

 

 

Sak 53/2020    Prioriterte saker og avklaring om møteform for neste OSO møte. 

 

Vedtak: Skype/Teams den 05.11.2020             



  

 

10 
 

               

Vedlegg: 

Vedlegg 1. Sak /2020, protokoll 02.06.20.  

Protokoll OSO 

02.06.20. Publiseres.pdf
 

Vedlegg 2, Sak 43/2020,  

Gjennomgang og diskusjon om praktisk gjennomføring av tjenesteavtale nr.5.  

Svar fra Rune Holm 

SV_ vedr sak 

43_2020 i OSO-møtet 02_06_2020.msg
 

Vedlegg 3, Helsefellesskap, sak 44/20020 referat 

Møtereferat 

Helsefellesskap 080620.pdf
 

møtereferat 

Helsefelleskap 24.08.20.pdf
 

Vedlegg 4, Sak 45/2020 Eventuelt.  

Klinisk samarbeidsutvalg (KSU) for prosedyrer som krever samarbeid mellom kommuner og sykehus 

 

Møtereferat 

20.08.20 KSU prosedyrer.pdf
 

Vedlegg 5 sak 48/2020 Nytt fra Helgelandssykehuset 

Forsknings- og 

innovasjonsprosjekter HSYK-v2.pdf
 

Vedlegg 6 sak 52/2020LIS-avtale 

Endelig 

samarbeidsavtale om spesialistutdanning av leger med kommunene.pdf
 

                            

Nyttige lenker: 

https://helgelandssykehuset.no/om-oss/beredskap/koronavirus 

https://helgelandssykehuset.no/om-oss/beredskap/koronavirus/informasjon-til-primerhelsetjenesten 

https://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn/smittevern-for-

https://helgelandssykehuset.no/om-oss/beredskap/koronavirus
https://helgelandssykehuset.no/om-oss/beredskap/koronavirus/informasjon-til-primerhelsetjenesten
https://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn/smittevern-for-kommunehelsetjenesten
https://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn/smittevern-for-kommunehelsetjenesten
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Oppfølgingssaker og meldte saker til fremtidige OSO møter: 

- Økt fokus på samarbeid om rekruttering av helsepersonell (sak 3/2020) 
- Samarbeid og rekruttering av helsepersonell med særlig fokus på LIS1 - leger og 

medisinerstudenter (sak 12/2020)  
- Utplassering av legestudenter på femte året i allmennmedisin i søndre Nordland fra UiT. 

Det er stor mangel på praksisplasser (sak 13/2020, punkt 2) 

- PKO funksjon på Helgeland (oppfølging) 
- Hepatitt C prosjekt – oppfølging av prosjektet (sak 50/2019) 
- Samarbeid mellom kontaktlege på sykehus og fastlege/kommunelege. 
- Status revidering av tjenesteavtalene (oppfølging) 
- Oppretting av Helsefelleskap, orientering fra arbeidsgruppen opprettet av OSO (sak 

10/2020) 
- Læring og mestring i regi av NK LMH i samarbeid med KS om pasient og 

pårørendeopplæring i læringsnettverk (meldt sak) 
- Prosedyre for arbeidsflyt i deling av epikrise mellom Helgelandssykehuset og 

kommunehelsetjenesten, med spesielt fokus på epikriser til LIS 1 legene og andre som 
har kortvarige arbeidsforhold i kommunehelsetjenesten, orientering fa arbeidsgruppen 
som er opprettet av OSO (sak 22/2020) 

- Koronasituasjonen, statusoppdateringer (kontinuerlig oppfølging) 
- Beredskapsplan, samhandling kommunehelsetjenesten og Helgelandssykehuset HF (sak 

3/2020 og 39/2020) 
- Utarbeide plan/prosedyre for hospitering for helsepersonell på tvers av sykehus og 

kommune. (sak 3/2020) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Oppfølging regional utviklingsplan 2035, prosjekt «Samhandling om Mestringstreff på 
Helgeland», ved Astri Gullesen, rådgiver SFS og prosjektleder for prosjektet (oppfølging) 
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Kommunedirektøren/rådmannen/administrasjonssjefen 
Medlemmer av OSO 
Pr. email 
   
 

 
 

    

    

Etablering av Helsefellesskap Helgeland  
 
I henhold til St.meld 7 (2019-2020) og avtale inngått mellom Regjeringen og KS skal det 
etableres helsefellesskap mellom landets kommuner og helseforetak. 
 
Helgelandssykehuset HF og kommunene har forberedt arbeidet med etablering av 
helsefellesskapet i Overordnet samarbeidsorgan (OSO).  
 
OSO opprettet i sak 10/20 et såkalt klinisk samarbeidsutvalg (KSU) for å utrede saken. KSUet 
er i ettertid betegnet som arbeidsgruppen. 
 
Gruppen var slik sammensatt:  
Hege Sjåvik -kommuneoverlege, Vefsn kommune 
Frode Berg -kommuneoverlege, Rana kommune 
Anne Lise Brygfjeld -brukerrepresentant, Helgelandssykehuset 
Ole Johnny Pettersen -områdesjef medisinsk avd. Helgelandssykehuset Rana 
Rose Rølvåg -områdesjef kirurgisk avd. Helgelandssykehuset Sandnessjøen 
Ingelise Egelund -Helserådgiver, Alstahaug kommune 
Knut Roar Johnsen -samhandlingssjef, Helgelandssykehuset 
Lisa Friborg -KS  
Sekretariat Gry Fjellgård og Hege Mørk -Senter for samhandling, Helgelandssykehuset 
 
 
Arbeidsgruppen har gjennomført 5 møter. I tillegg har representanter fra arbeidsgruppen 
vært i møte med Indre Helgeland regionråd og Helgelandstinget og presentert arbeidet. 
 
Leder for Senter for samhandling har i tillegg vært på studietur til Østfold, og har bidratt med 
sin kunnskap ovenfor arbeidsgruppa. 

OSO har behandlet arbeidsgruppens innstilling, og anbefaler enstemmig at det etableres 
helsefellesskap mellom kommunene og helseforetaket. 

Med henvisning til vedtaket og de øvrige vedleggene, ber OSO om at kommunen behandler 
saken, og gir sin tilslutning, innen utgangen av 2020. 

 
Vedlagt her: 



 

 

 

• OSO-sak 10/2020 

• OSO-sak 58/2020 

• Forslag til felles politisk sak fra OSO/arbeidsgruppen  

• Nasjonal Helse og sykehusplan 2020-2023  

• Avtale inngått mellom Regjeringen og KS  

• Sekretariatsfunksjon for kommunene i helsefellesskap  
 
Det er tre hensikter med denne oversendelsen: 
 

1. Bidra til lett tilgjengelig informasjon om temaet helsefellesskap 
2. Oversende forslag til lik saksutredning for kommunene 
3. Anmode kommunen om at saken legges frem for politisk behandling innen utgangen 

av 2020 
 
Om ønskelig kan ytterligere informasjon gis til kommunen. 
 
Leder for Senter for samhandling Knut Roar Johnsen og rådgiver Hege Mørk vil være 
tilgjengelig for kommunen etter nærmere avtale. Meningen er da å besøke kommunen. 
Inntil 2 timer vil være tilstrekkelig. 
 
Gi oss rask tilbakemelding på om et slikt møte er aktuelt for kommunen. 
 
 
Kontaktinformasjon: 
Knut Roar: krj@helgelandssykehuset.no 
Tlf 91 66 22 26 
Samhandlingssjef Helgelandssykehuset 
 
Hege Mørk: hege.kathrin.mork@helgelandssykehuset.no 
Tlf 95 94 97 33 
Rådgiver Senter for samhandling Helgelandssykehuset 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Knut Roar Johnsen 
 
…………………………….. 

 
 
 
Hege Mørk  
 
………………………………… 

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/95eec808f0434acf942fca449ca35386/no/pdfs/stm201920200007000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/77ad51af47bf4711923fa82a0899daff/191023_hellesfellesskap_avtale.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/sekretariatsfunksjon-for-kommunene-i-helsefellesskap
mailto:krj@helgelandssykehuset.no
mailto:hege.kathrin.mork@helgelandssykehuset.no


 
 

 

 

 

 
 
OSO-sak 59/2020  
Etablering av helsefellesskap mellom Helgelandssykehuset og kommunene på Helgeland.  
Oppfølging av OSO-sak 10/2020 

 
Vedlegg: 
Forslag politisk sak -Etablering av helsefellesskap 
Forslag til -Følgebrev til kommunene 
Forslag til utlysningstekst -Interkommunal samhandlingssjef 

Forslag til vedtak: 

• OSO går inn for etablering av helsefellskap etter modell fremlagt av arbeidsgruppen, 
og ber kommunene og Helgelandssykehuset HF gjøre det samme 

• OSO ber kommunene og helseforetaket ta stilling til partnerskapsmodellen, som 
sentral forutsetning for å få til et velfungerende helsefellesskap 

• Kommunene bes i fellesskap opprette 100 % stilling som interkommunal 
samhandlingssjef 

• OSO oppretter eget KSU for revidering av Overordnet samarbeidsavtale og øvrige 
tjenesteavtaler. Dette som en erstatning for dagens forhandlingsutvalg. 

 
 
Punktvis bør/må vedtaket inneholde følgende presiseringer: 
 

1. ....X.. kommune inngår i partnerskapet «Helsefellesskap Helgeland» i tråd med modell 
for helsefellesskap mellom Helgelandssykehuset og 18 kommuner, presentert i denne 
sak. 

 
2. ....X.. kommune tilslutter seg konsensusprinsippet som innebærer at 

konsensusbeslutninger i helsefellesskapet forplikter ...X... kommune. 
 

3. ....X.. kommune støtter etablering av en interkommunal samhandlingssjef i 100 % 
stilling, og at x kommune ivaretar arbeidsgiveransvaret og søker om tilskudd til 
kommunal sekretariatsfunksjon for helsefellesskapet på vegne av kommunene i 
Helsefellesskap Helgeland. 

 
4. ....X.. kommune vil bidra med delfinansiering av interkommunal samhandlingssjef med 

en kroneandel i forhold til antall innbyggere.  
 
 

Saksbehandler:  Knut Roar Johnsen/Hege Mørk 
Dato dok: 20.10.2020 
Møtedato: 05.11.2020 
  



 
 

 

 

 

Bakgrunn: 
OSO behandlet i sak 10/2020 etablering av helsefellesskap mellom kommunene og 
Helgelandssykehuset. Dette er en oppfølging av saken. 
 
Vedtak 10/2020:  
1. OSO tar informasjon om avtalen gitt av KS v. Lisa Friborg og Knut Roar Johnsen til 
orientering  
2. OSO vil nedsette et samarbeidsutvalg, med tre representanter fra kommunen, tre fra 
helseforetaket og en representant fra KS og en brukerrepresentant, for å forberede etablering 
av Helsefelleskap Helgeland.  
 
Brukerrepresentant i OSO deltar på møtene etter eget ønske og blir holdt løpende orientert i 
brukerutvalgsmøtene for Helgelandssykehuset HF og i OSO.  
 
 
Redegjørelse for saken: 
På grunn av COVID-19 pandemien har fremdriften i arbeidet med etablering av 
helsefellesskap blitt noe forsinket. 
 
Om OSO fatter beslutning om å anbefale etablering av helsefellesskap mellom 
Helgelandssykehuset og kommunene, og kommunene og helseforetaket gjør det samme 
innen utgangen av 2020, vil en være innfor de forutsetninger som er gitt. 
 
Ved en slik framdrift, vil det være naturlig at en tar sikte på å gjennomføre første 
Partnerskapsmøte i løpet av 1. tertial 2021. 
 
Interkommunal samhandlingssjef er åpenbart et av suksesskriteriene for samarbeid og for 
fremtidig drift av helsefelleskapene. 
Manglende kommunal deltakelse i saksforberedelsene til OSO er overveiende sannsynlig på 
grunn av at kommunene ikke har hatt noen som samordner kommunale synspunkter. 
 
Utfra denne erfaringen, ber en OSO vurdere om en kan anbefale kommunene å iverksette 
arbeidet med rekruttering av interkommunal samhandlingssjef, jfr. vedlagte annonseforslag. 
 
Gjeldende avtaler 
Som en konsekvens av etablering av helsefellesskap, vil en måtte gå gjennom Overordnet 
samarbeidsavtale og tjenesteavtalene for å få vurdert nødvendige revideringer.  
 
Dette er et omfattende arbeid, og OSO bør vurdere å opprette et eget KSU (erstatning for 
dagens forhandlingsutvalg) for slik gjennomgang. 
 
Konklusjon 
OSO anbefaler etablering av helsefellesskap i Helgelandssykehuset opptaksområde. 
Ved slik etablering vil en kunne oppnå bedre likevekt mellom kommunene og helseforetaket, 
og en vil som følge av det bli gode likeverdige partnere. 



Interkommunal samhandlingssjef for Helgeland 
 
Trives du med varierte arbeidsdager med faglige utfordringer? Og syns du det er spennende og viktig 
å kunne påvirke samfunnsutviklingen? Stillingen som regional samhandlingssjef er nå ledig. Regional 
samhandlingssjef er en interkommunal stilling der du representerer de 19 kommuner som er i 
nedslagsfeltet til Helgelandssykehuset HF og der X-kommune har arbeidsgiveransvar.  Vi søker etter 
deg som liker utfordringer og tydelige krav og som vil være med å utvikle helsefellesskapet hvor en 
pasientorientert og fremtidsrettet helsetjeneste til befolkningen på Helgeland står i sentrum for å 
sikre målet om helhetlige og sømløse helsetjenester. 

Formål:  

• Bidra til god og likeverdig samhandling mellom kommunene og Helgelandssykehuset HF 

• Være en pådriver for utviklingen av samhandlingen 

• Sørge for bedre og mer helhetlig fremstilling av sakene fra kommunalt nivå i 

samhandlingsutvalget 

Arbeidsoppgaver 
Arbeide med å legge til rette for helhetlige og sømløse pasientforløp 
Representere kommunene på arenaer for samhandling 
Aktiv pådriver for å legge til rette for god samhandling med sykehusenhetene i helseforetaket 
Saksforberedelser og sekretariatsfunksjon  
Følge opp strategisk plan for samhandling 
Rapporterer til rådmannsutvalget 
Møter i rådmannsutvalget i forkant av partnerskapsmøter 
 

Kvalifikasjoner 
Høyere relevant utdanning, fortrinnsvis innenfor helsefag  
Fagperson med solid og relevant erfaring fra komplekse virksomheter med konkrete og 
dokumenterte resultater 
Kompetanse på prosjekt og forbedringsarbeid 
God kunnskap om hvordan den norske helsetjenesten fungerer og samhandler 
 
 

Utdanningsnivå 
Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad 
Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad 
 

Personlige egenskaper 
Initiativrik og tar ansvar for resultater 
Planlegger, prioriterer og er metodisk og strukturert 
Gode samarbeidsegenskaper 
Gode kommunikasjonsevner 
Nettverksbygging 
Har god organisasjonsforståelse 
Påvirkningskraft 



Lojalitet til beslutninger 
Robust 
Evne til å ivareta helheten 
Gjennomføringsevne 

 

Stillingen krever en del reisevirksomhet primært på Helgeland, mellom kommunene og i foretaket. 
Regional samhandlingssjef må påregnes en arbeidsdag i uken i Mosjøen hvor Senter for samhandling 
og helseforetakets samhandlingssjef er lokalisert. Samhandlingssjef i Helgelandssykehuset er  
Helgelandssykehusets kontaktpunkt mellom kommunene på Helgeland og sykehuset. Dette vil bidra 
til godt samarbeidsklima, åpne prosesser og legge til rette for og fremme samhandling mellom 
kommuner og helseforetak. Annen reisevirksomhet må også påregnes. 
 

Kommunene er opptatt av å være en inkluderende arbeidslivsvirksomhet som oppfordrer kvalifiserte 
personer uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn til å søke. 
Kommunene praktiserer meroffentlighet så langt som mulig. Offentlig søkerliste vil utarbeides og 
søkere kan ikke regne med å få sitt navn unntatt offentlighet, med mindre det foreligger 
tungtveiende grunner for dette, jf. Offl. § 25 



 
 VEDTEKTER OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO) HELGELAND 
 
§ 1 Formål  
 
OSO sitt formål er å bygge et velfungerende faglig/administrativt samarbeid mellom 
Helgelandskommunene og Helgelandssykehuset, ved å:  
 

 Arbeide for gode samhandlingsarenaer på Helgeland  

 Gjensidig dialog mellom forvaltningsnivåene.  

 Legge til rette for gjennomføring av samhandlingsreformen.  

 Skape forståelse for partenes ulike utfordringer og problemstillinger.  

 Tilrettelegge for gode prosesser.  

 Bidra til utvikling av gode pasientforløp.  
 
§ 2 Oppgaver  
 
I tråd med formålet skal OSO ha følgende oppgaver: 
  

 Følge opp tiltak i Tjenesteavtalene inngått mellom Helgelandssykehuset HF og 
kommunene, herunder:  
 

 Oppnevne medlemmer – og gi mandat/oppdrag til kliniske samarbeidsutvalg 
(KSU). (KSU er et ad-hocutvalg på faglig nivå som inkluderer 
brukerrepresentanter.)  

 Gjennomgå statistikk og evaluere avvik knyttet til tjenesteavtalene, og følge 
opp med tiltak i egen organisasjon dersom det er behov for dette.  

 Gjennomgå statistikk og evaluere bruk og utvikling av kommunale øyeblikkelig 
hjelp døgntilbud, og følge opp med tiltak i egen organisasjon dersom det er 
behov for dette.  

 Ved behov for endringer som følge av endret lovverk oversendes saken til 
forhandlingsutvalget for videre behandling.  

 Planlegge og i fellesskap å avvikle en årlig felles samhandlingskonferanse.  
 

 Gjensidig informasjonsutveksling mellom kommunene og Helgelandssykehuset 
innenfor områdene:  
 

 Målsettinger og måloppnåelse innen helseområdet.  

 Ulike planer for helseområdet.  

 Virksomhetsområder – funksjons- og oppgavefordeling.  

 Virksomhetsplaner, herunder endringer knyttet til gjeldende tilbud.  

 Kompetanseoppbygging og rekrutteringsfremmende tiltak.  

 Pasienttilfredshet, pasientsikkerhet og bruker -undersøkelser.  
 
§ 3 Myndighet  
 

 OSO er et rådgivende organ for kommunene og Helgelandssykehuset. Tiltak som har 
vesentlige økonomiske eller strukturelle konsekvenser og som går ut over den 
fullmakt partene har, må behandles på ordinær måte i kommunene og helseforetaket.  

 



 

 OSO kan innenfor de delegasjonsfullmaktene medlemmene til vanlig har, ta 
beslutninger på vegne av kommunene/helseforetaket. Begrensninger som følger av 
lovverk og overordnet samarbeidsavtale er for øvrig gjeldende.  

 Saker og tiltak som har vesentlige økonomiske- eller andre konsekvenser og som går 
ut over den fullmakt partene har, må behandles på ordinær måte i kommunene og 
helseforetaket før eventuell behandling i OSO.  

 
§ 4 Representasjon  
 

 OSO har 12 medlemmer, hvor Helgelandssykehuset og kommunene har 6 
representanter hver.  

 Det oppnevnes personlig vara for alle faste representanter. Vararepresentantene får 
tilsendt alle saksdokumenter, men har stemmerett bare når fast representant er 
forhindret. Ved forfall sørger den faste representanten selv for at vara innkalles, og 
informerer leder i OSO om dette.  

 Den administrative ledelsen i kommunene og helseforetaket utpeker selv 
representanter til utvalget.  

 Medlemmene oppnevnes for 2 år av gangen og følger kalenderåret, med 
oppstartsperiode 1. januar.  

 
 
Møte og talerett: 
  
En brukerrepresentant oppnevnt av Brukerutvalget i Helgelandssykehuset.  
Fylkeslegen i Nordland. 
En representant fra fagforbundet i Helgelandssykehuset.  
En representant fra fagforbundet i Kommunen.  
En representant fra KS.  
En representant fra Nord Universitet. 
En representant fra UiT. 
 
§ 5 Budsjett  
 
OSO har ikke eget budsjett. Partene i samarbeidet bærer selv sine kostnader, inkludert 
kostnader knyttet til de årlige samhandlingskonferansene.  
 
§ 6 Arbeidsform  
 
OSO konstituerer seg selv. Ledelses- og sekretærfunksjonen alternerer hvert andre år 
mellom Helgelandssykehuset og kommunene.  
Når leder er fra Helgelandssykehuset bør nestleder være fra kommunene og omvendt.  
Saker som ønskes tatt opp i OSO meldes til leder og sekretariat.  
OSO konstituerer seg på første møte hvert annet år med valg av leder, nestleder og 
sekretærfunksjon.  
Funksjonstiden er to år, men ledelsen fungerer inntil ny ledelse er konstituert.  
 
Om møtevirksomheten:  
1. OSO har møte minst 2 ganger pr. år  

2. Møtene er åpne. Møtekalender offentliggjøres på internett  

3. Møter avholdes fortrinnsvis som fysiske møter, men kan ved behov avholdes som 
videokonferanse eller telefonmøte  

4. Det utarbeides og vedtas møteplan for hvert kalenderår før året starter  

5. Saker kan fremsettes av enhver interessent, i samråd med leder/nestleder/sekretariat  



6. Saker til OSO må meldes senest 4 uker før møtet  

7. Innkalling, dagsorden og sakspapirer sendes medlemmer, vara medlemmer, observatører, 
regionrådene og kommunene senest 2 uker før møtet og legges ut på Helgelandssykehusets 
og regionrådenes/kommunenes hjemmesider  
8. Innkalling, dagsorden og sakspapirer sendes kun på epost  

9. Der ikke annet er bestemt tas avgjørelser ved simpelt flertall.  

10. Referater anses godkjent dersom møtedeltakerne etter en frist på 4 døgn ikke har gitt 
tilbakemelding om ønskede endringer  

11. Referat fra møter skal være tilgjengelig for alle interesserte senest en uke etter møtet  

12. Referater legges ut på Helgelandssykehusets og kommunenes hjemmesider  

13. Det kan i helt spesielle tilfeller innkalles til ekstraordinære møter med minimum en ukes 
varsel  

14. Leder, nestleder og sekretariat kan danne et arbeidsutvalg, for prioritering av saker til 
OSO, hvis dette er hensiktsmessig av hensyn til saksgang.  
 
§ 7 Endringer i vedtektene  
 
OSO kan foreslå endringer i vedtektene med simpelt flertall av OSO sine medlemmer. 

Forslag til vedtektsendringene må deretter behandles i kommunene og i helseforetaket før 

de er gyldige. 

 

Godkjent på nytt av OSO Helgeland den 08.02.18 som gjeldende for OSO Helgeland. 

Se sak 8/2018. 
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