
 

 

 

 

Møtereferat fra samarbeidsmøte mellom regionrådsledere og Helgelandssykehuset 

Møtetype  Samarbeidsmøte 

Møtedato  Mandag 23.8.21 

Møtested  Scandic Meyergården  

Neste møte  Årlige møter, tidspunkt avtales senere 

Tilstede  
 

Indre Helgeland regionråd 

• Geir Waage –regionrådsleder 

• Kjell Idar Juvik -regionrådssekretær  
Helgelandsrådet 

• Peter Talseth –regionrådsleder 

• Stig Sørra -regionrådssekretær 
Helgelandssykehuset 

• Hulda Gunnlaugsdottir –administrerende direktør 

• Knut Roar Johnsen -samhandlingssjef 
 

Forfall Ingen 

Referent Knut Roar Johnsen 

 

Sak  Tema  Ansvar 

Agenda: • Nasjonal helse og sykehusplan 
o Helsefellesskap Helgeland –Hvordan oppnå et 

optimalt samarbeide? 

• Strategisk utvikling i samarbeid: 
o Utdanning og kompetanseutvikling - 

mulighetsrom for mer strategisk samarbeid 
for å sikre den kompetanse vi trenger?  

• Sammenhengende helsetjenester og tjenesteutvikling  
o Innovasjon og forskning 

• Avtale tidspunkt for møte mellom regionrådene og 
Helgelandssykehuset 

 

Nasjonal helse og 
sykehusplan 

Orientering om ny dato for Partnerskapsmøtet. 
Partnerskapsmøtet som var planlagt den 22. september 2021 
er avlyst grunnet samtidighetskonflikt i noen kommuner. 
 
Helsefellesskap Helgeland – 

• Hvordan oppnå et optimalt samarbeide? 

• Hvilke muligheter og utfordringer, ser dere i 
partnerskapsmodellen? 

 
Det må vedtas en plan som må implementeres i linja hos den 
enkelte kommune. Regionrådene er villig til å bistå i arbeidet 
med å formulere en avtale som kan legges frem for 
kommunestyre og godtas i den enkelte kommune.  
 
I forarbeidet med etablering av Helsefellesskap Helgeland har 
KSUet (Klinisk samarbeidsutvalg –oppnevnt av OSO Helgeland) 

 



 

 

tatt utgangspunkt i egne og andre helsefelleskaps erfaringer, 
slik at vi kan oppnå et best mulig samarbeid mellom primær 
og spesialisthelsetjenesten.  
 
I dette arbeidet må vi ta lærdom av de som har lyktes med 
etableringen av helsefellesskap. 
 
Samhandlingssjefen orienterte om viktigheten med at 
kommunene og regionrådene engasjerte seg i arbeidet med å 
etablere Helsefellesskap Helgeland.  
 
Konklusjon: 
Kjell Idar Juvik, Stig Sørra bistår Helgelandssykehuset ved Knut 
Roar Johnsen i arbeidet med etablering av Helsefellesskap 
Helgeland. Knut Roar Johnsen kaller inn til fellesmøte for å 
diskutere og gjennomgå historikken og fremdrift rundt dette 
arbeidet. 
 

• Utkast til Partnerskapserklæring 
(Helgelandserklæringen) skal være klar innen 
utgangen av 2021 

• Partnerskapsmøte skal avvikles innen 1. mars 2022 
 
 

Strategisk utvikling i 
samarbeid 

Utdanning og kompetanseutvikling - mulighetsrom for mer 
strategisk samarbeid for å sikre den kompetanse vi trenger? 
 
Hulda Gunnlaugsdottir orienterte om siste nytt innen 
utdanning på Helgeland og nasjonalt. 
 
Helsefagarbeidere 
Hulda ønsker et skippertak for helsefagarbeidere. Denne 
yrkesgruppen er undervurdert. Nordland fylkeskommune har 
fått en utfordring med å satse på videreutdanning for denne 
yrkesgruppen. Utviklingen for dette faget stanser for tidlig 
sammenlignet med andre fagyrker som feks. rørleggere, 
tømrere etc.  
 
Kommunene må ta inn flere lærlinger, det må etableres 
bemannede omsorgsboliger og det må skapes alternative 
løsninger i forhold til bruk av sykehjemsplasser.   

 
 

Konklusjon: 
Nordland fylkeskommune har ansvar for tilrettelegging av 
videreutdanning for helsefagarbeidere, og det er et omforent 
inntrykk at fylkeskommunen har vært passiv i dette arbeidet. 
Her må Helgelandssykehuset og kommunene på Helgeland  
 
 

 



 

 

samarbeide slik at det skapes interesse for faget og legger til 
rette for en styrket kompetanse på Helgeland. 
 

Sammenhengende 
helsetjenester og 
tjenesteutvikling  
 

Rekruttering til fastlegeordningen 
Staten har over lengre tid påført fastlegene oppgaver, noe 
som medfører økt arbeidsmengde. Unge leger prioriterer ikke 
arbeidsteder med økt arbeidsmengde på bekostning av fritid. 
Primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten har en felles 
interesse for å stabilisere fastlegedekningen. Rana kommune 
har vedtatt en rekrutteringspakke pålydende 7,5 million 
kroner for å stabilisere fastlegedekningen i kommunen. 
 

o Kan vi i felleskap rekruttere personell med rett 
kompetanse?  

o Utarbeide rekrutteringspakker? 
o Fordele tilsetningsforholdet mellom kommunene og 

Helgelandssykehuset? 
o Hospiteringsordning? 
o Ta i bruk digitale tjenester som f.eks. Helserom? Dette 

gir store muligheter med bruk av færre ressurser. 
o Utvikle spesialisthelsetjeneste rehabilitering –

samarbeide strategisk 
 
Konklusjon: 
Saken følges opp videre. Det bør foretas en kartlegging, samt 
se på mulighetene for tilrettelegging av forannevnte spørsmål 
og problemstilling. 
 
Innovasjon og forskning 
 
Hulda orienterte om ulike erfaringer fra Norge, Sverige og 
Finland. Vi må i fellesskap sette fokus på mulighetene innen: 

o Velferdsteknologi 
o Overvåkning 
o Bruk av LV sentral 

o Betjene flere skjermer –overvåke 
o Hindre innleggelser 
o Forebygge 

 
Helgelandssykehuset og kommunene må se på løsninger som 
er til det beste for begge parter og ikke minst for pasienten.  
 
Rana kommune har investert flere millioner i diverse tekniske 
løsninger i forbindelse med velferdsteknologi og 
sensorløsninger. Alle i hjemmetjenesten har tatt i bruk Ipad, 
noe som gir mulighet for oppfølging av hver bruker. Dette 
styrker kvaliteten og letter arbeidet. 
 
Konklusjon: 
Helgelandssykehuset og kommunene må i fellesskap ta i bruk 
teknologien og organisere arbeidet i takt med utviklingen. 

 



 

 

 
Samarbeid rundt rehabiliteringsprosjekt 
Det er ikke tilstrekkelig rehabiliteringsplasser lokalt. Vi bør 
samarbeide med Sømna rehabilitering i tillegg til å utvide 
tilbudet på spesialiserte rehabiliteringsteam. Vi har mange 
spesialister på Helgeland og ved å utnytte dette kan vi gi et 
bedre tilbud til pasientene på Helgeland og eventuelt tilby 
plasser til gjestepasienter.  
Hulda følger opp saken internt i Helgelandssykehuset. 
  
 

Avtale tidspunkt for 
møte mellom 
regionrådene og 
Helgelandssykehuset 
 

Tidspunkt: 
Helgelandssykehusets deltakelse i de respektive 
regionrådsmøtene avtales mellom Kjell Idar Juvik, Stig Sørra og 
Knut Roar Johnsen. Det tas sikte på deltakelse høst 2021.   
 
Det er enighet: 
om at det årlig arrangeres samarbeidsmøte, tilsvarende 
dagens møte, mellom Regionrådsledere, 
regionrådssekretærer og Helgelandssykehuset. Ansvarlige for 
innkalling er samhandlingssjef i samarbeid med 
regionrådssekretærer. 

 

 


