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PROTOKOLL 

Den 13. mai 2013 ble det holdt meklingsmøte mellom: 

(1) Nordlandssykehuset HF (”NLSH”) og 

(2) Andøy kommune (”Andøy”) 

 

Til stede: 

Fra tvisteløsningsnemnda for helse- og omsorgssektoren: Hanne Harlem, Vidar Roseth, Wenche 

Folberg og Julie Rasmussen (sekretær) 

Fra Nordlandssykehuset HF: Eystein Præsteng Larsen og Steinar Pleym Pedersen 

Fra Andøy kommune: Alfhild Dragland, Aud Sellevold og Jonni H. Solsvik  

 

Partene ble enige om følgende: 

1. Partene er enige om at den innledende prosessen fram til inngåelse av 

samarbeidsavtalene, kunne vært bedre. På tross av dette har blant annet Andøy klart å 

etterleve intensjonene i samhandlingsreformen med tidlig mottak av utskrivningsklare 

pasienter. Partene konstaterer at det er iverksatt en evalueringsprosess knyttet til avtalene 

mellom NLSH og kommunene i foretaksområdet. Partene skal gi sine vurderinger innen 

1.9.2013.  

Partene legger til grunn at det i etterkant av det, og på bakgrunn av evalueringene, vil skje 

en reforhandling av avtalene. Det er i begge parters interesse at en slik reforhandling skjer 

mellom likeverdige og godt forberedte parter. Det er lagt opp til at samtalene vil skje i et 

felles overordnet samarbeidsorgan, OSO.  

2. Fram til dette vil begge parter legge vekt på å fremskaffe god dokumentasjon på avvik.  

3. Andøy opplever at forskriftens bestemmelser om varsling til kommunen om innlagt pasient, 

jf. forskriften § 8 første ledd, ikke alltid har det innhold som forskriften krever. Kommunen 

påpeker også manglende overholdelse av bestemmelsen om underveismelding ved 

endringer i antatt hjelpebehov eller forventet utskrivningstidspunkt, jf. forskriften § 8 

fjerde ledd.  

Andøy opplever videre at medisiner ikke alltid følger med pasienten slik det følger av 

forslaget til tjenesteavtale nr 5 slik det foreligger.  

NLSH vil umiddelbart understreke foretakets plikt i henhold til ovennevnte og vil følge det 

opp internt. NLSH imøteser i tillegg konkret avviksmelding fra Andøy i det enkelte tilfelle 

framover. 

4. Som grunnlag for evaluering og reforhandling vil NLSH i tiden framover dokumentere 

særskilt begrunnelse i de tilfeller der utskrivning skjer utenfor den periode dette etter 

forslaget til tjenesteavtale nr 5 slik det nå foreligger fortrinnsvis skal skje. 
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5. På disse forutsetninger er Andøy innstilt på at det foreslås for kommunestyret å akseptere 

forslaget til tjenesteavtale nr 5 slik det nå foreligger.  Avtalens bestemmelse om varsling 

faller bort dersom partene etter evaluering og reforhandling ikke blir enige om en ny eller 

fortsatt avtale.    

* * * 

En kopi av protokollen er gitt hver av partene samt tvisteløsningsnemnda. 

 

 


