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Sak:   33/16  

Tittel:   Referat fra møte 29.9.16 

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Møtedato: 1. desember 2016 

 

Referatet ble sendt ut kort tid etter møtet. Der er ikke mottatt noen innsigelser eller kommentarer 

til referatet. 

Referatet følger innkallingen som eget vedlegg. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Referat fra OSO møte 29. september 2016 godkjennes. 

 

 

 

 

 

Sak:   34/16  

Tittel:   Orientering fra OSO- representantene om aktuelle saker i egen region/ 

klinikk  

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO) 

Fra:  OSO representantene  

Møtedato: 1. desember 2016 

 

I møteinnkalling av 10.11.2016 ble det vist til saken om KAD-senger for pasienter med psykisk 

helse og rus-plager, hvor kommunene får en plikt til å ha dette på plass innen 1.1.2017.  

I e-posten ønsket man en oppdatering fra kommunene på hvor langt de er kommet med disse 

planene. Denne oppdateringen foreslås gjort under sak 39/16 - drøfting av KAD-senger for 

pasienter med psykisk helse og rus-plager. 

 

Under denne saken gis andre orienteringer. 
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Sak:   35/16  

Tittel:   Revisjon av Samarbeidsavtalene  

Oppfølging av sak 3/16, vedtakspunkt 4 og 5  

Til:   Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Fra: Avdelingsleder Magne Nicolaisen, Samhandlingsavdelingen, UNN  

Møtedato: 1. desember 2016 

 

Sammendrag og anbefaling 

På OSO-møte i april 2016 ble KSU 1/2015 sitt forslag til revisjon av Overordnet 

samarbeidsavtale samt 10 tjenesteavtaler behandlet. I tillegg til å anbefale kommuner og styret 

for UNN å inngå disse avtalene, fattet OSO et vedtak hvor KSU’et i tillegg ble bedt om: 

o Legge fram forslag til plan for hvordan avtalene skal gjøres kjent blant partene 

o Utarbeide kortversjon / retningslinje av tjenesteavtalene 

o Utarbeide forslag til egen tjenesteavtale innenfor rus- og psykisk helse. 

 

OSO ble orientert om KSU’ets videre arbeid på møte i juni (sak 15/16) og gjennom dagens sak 

får OSO en oppdatering på arbeidet, hvor OSO anbefales å godkjenne kortversjoner av avtalene. 

 

Bakgrunn 

På møte 17. september 2015 (sak 40/15) vedtok OSO å oppnevne et KSU 1-2015 for revidering 

av Overordnet samarbeidsavtale samt 10 underliggende tjenesteavtaler. KSU’et jobbet aktivt, og 

involverte en rekke fagpersoner fra kommuner og UNN i arbeidet. Forslag til revisjon ble også 

godt forankret i brukerorganisasjonene.  

 

På møte i april 2016 (sak 3/16) la KSU’et fram forslag til reviderte avtaler. OSO vedtok å 

anbefale partene å inngå avtalene, men vedtok samtidig at KSU’et skulle;     

o Legge fram forslag til plan for hvordan avtalene skal gjøres kjent blant partene 

o Utarbeide kortversjon / retningslinje av tjenesteavtalene 

o Utarbeide forslag til egen tjenesteavtale innenfor rus- og psykisk helse. 

I tillegg til disse punktene, gjenstår revidering av tjenesteavtale 4 (om KAD-senger) og 

ledsageravtalen. 

 

OSO er på senere møter orientert om arbeidet og gitt mulighet til å komme med innspill på tiltak.  

Gjennom denne saken gis OSO en oppdatering på status for det gjenstående arbeidet. 

 

Tjenesteavtale 4, ledsageravtalen og avtalene generelt.  

Revidering av tjenesteavtale 4 ble utsatt i påvente av ny veileder fra HOD knyttet til KAD-

senger. Denne veilederen kom nå i sommer, og gir kommunene plikt til innen 1.1.2017 å etablere 

kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud også til pasienter med psykisk helse og 

rusproblematikk.  

«Forslag til forskrift om endring av forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare 

pasienter» er ute på høring, og det tas sikte på at de nye forskriftene skal gjelde fra 1.1.2017. 

Selve betalingsplikten for utskrivningsklare pasienter innenfor rus- og psykisk helse skal 

imidlertid ikke innføres før tidligst 2018.  

Den nye veilederen innarbeides i tjenesteavtale 4, og KSU’et vurderer samtidig om den nye 

forskriften for betaling for utskrivningsklare pasienter nødvendiggjør endring av tjenesteavtale 5. 
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Kortversjoner av avtalene 

Vedlagt er forslag på kortversjoner av de reviderte avtalene (overordnet samarbeidsavtale og 10 

tjenesteavtaler). Kortversjonene har lik layout, og er utformet slik at de kan printes på ett ark 

(tosidig). Når det gjelder tjenesteavtale 5 lages også et flytskjema som beskriver oppgavene. 

KSU  1-2015 anbefaler at OSO godkjenner kortversjoner av avtalene. 

 

Hvordan gjøre avtalene kjent blant partene?  

Aktiv bruk av kortversjoner av avtalene samt presentasjon på de nært forestående hjemmesider 

(www.samhandlingsportalen.no) vil være sentrale virkemidler for å gjøre avtalene kjent.  

I tillegg har Samhandlingsavdelingen i samarbeid med KomUT Nord arrangert workshop i 

samhandling og meldingsutveksling på følgende lokalisasjoner: 

o Tromsø den 28.9.16 med 117 deltakere 

o Narvik den 27.10.16 med 32 deltakere 

o Harstad den 16.11.16  med 80 deltakere 

o Lenvik den 17.11.16 med 60 deltakere 

 

25 av 30 kommuner var representert. Foretaksansatte var i mindretall på alle fire workshopene. 

Spesielt gjaldt dette Narvik der kun 1 person møtte fra foretaket. 

 

Deltakerne på workshopene har gitt tilbakemelding om at workshopen opplevdes nyttig og 

lærerik, samt at det var stor diskusjon rundt forståelsen/etterlevelse av tjenesteavtalene. Vi hadde 

særskilt fokus på tjenesteavtale 3 og 5, samt vedlegg 2 i tjenesteavtale 9. Reelle 

samhandlingsavvik ble brukt som utgangspunkt for gruppearbeid der deltakerne fikk bruke sin 

kompetanse og erfaringer i å belyse både fra kommune- og foretaksside hvorfor avvikene skjer. 

Målet for dagen var at de som samhandler mer operativt i det daglige skulle få muligheten til å 

møtes for å utveksle erfaringer, jobbe i grupper og bidra med sine kunnskaper. Det var gode 

diskusjoner både i plenumsforum og i gruppene.  

  

Momenter som kom frem:  

 Opplevelse av utilstrekkelig opplæring i, og bruk av elektroniske meldinger i samhandlingen 

Dette er en felles utfordring for både foretak og kommuner 

 Utilstrekkelig veiledning fra UNN på oppgaver som foretaket ønsker at kommunen skal 

kunne påta seg etter utskrivning av pasienter fra UNN. Eksempler her er post-operative 

prosedyrer (CVK, dren, ulike behandlingshjelpemidler). Dette gjaldt UNN som helhet 

 Små kommuner inviteres ikke til samarbeidsmøter 

 Mangelfulle helseopplysninger/dårlig kommunikasjon underveis i oppholdet i 

spesialisthelsetjenesten. Kommunen får ikke opplysningene tidlig nok for å kunne være klar 

når sykehuset vil sende pasienten ut 

 Stort potensiale når det gjelder basismeldinger fra foretak til kommune ved dag-/polikliniske 

opphold. Dette brukes i veldig liten grad og etterspørres fra kommunene der de har 

oppfølgingsansvar for pasientene 

 UNN etterlyser ikke Innleggelsesrapporter fra kommunen i stor nok grad 

 Manglende etterlevelse av forpliktelser i henhold til tjenesteavtale 3 og 5 med tanke på 

planlegging av utskrivelse, herunder epikriser, resepter og legemidler/utstyr pasienten trenger 

i forbindelse med utskrivelse 

  

Samhandlingsavdelingen planlegger å ha flere slike workshoper/fagdager til neste år; felles for 

kommuner og foretak.  

http://www.samhandlingsportalen.no/
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Utarbeide forslag til egen tjenesteavtale innenfor rus- og psykisk helse. 

Tilbakemelding fra fagmiljøene i kommuner og foretak et at de ikke ser nødvendigheten av en 

egen tjenesteavtale innenfor rus- og psykisk helse. De gjeldene tjenesteavtalene bør og skal 

dekke også denne gruppens behov.  

 

I lys av ny veileder for KAD-senger samt ny forskrift for betaling for utskrivningsklare pasienter 

også innen rus- og psykisk helse vil KSU’et gjennomgå avtalene, og ved behov beskrive særlige 

forhold knyttet til pasienter innen rus- og psykisk helse. 

 

 

Forslag til vedtak 

1. OSO tar informasjon fra KSU 1-2015 til orientering. 

2. OSO anbefaler at kortversjoner av avtalene sendes kommuner og foretak, og at partene 

bruker kortversjonene aktivt for å gjøre avtalene kjent i egne organisasjoner. 
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Sak:   36/16  

Tittel:   Kvalitetssikring av rutiner for bestilling av tekniske hjelpemidler  
Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Fra: Rådgiver Jan Hermansen, avdeling for helse og omsorg, Etatsleder Aud- Helene 

Dragland, konstituert avdelingsleder Rehabiliteringstjenesten, Torunn Fagerli.  

Teamleder Silje Tollefsen, Hjelpemiddelavdelingen og Beate Nyheim 

Samhandlingsavdelingen. 
Møtedato: 1. desember 2016 

 

Bakgrunn 

I Tjenesteavtale 5 mellom UNN og lokalsykehuskommunene, punkt 4.2 om UNNs ansvar og 

oppgaver mens pasienten er til behandling i spesialisthelsetjenesten heter det blant annet at 

UNN skal vurdere og beskrive pasientens funksjonsnivå og forventet hjelpebehov, herunder 

behov for hjelpemidler ved utskriving. UNN skal også bistå pasienten ved søknad om tjenester 

pasienten har behov for. 

 

Denne saken gjelder tekniske hjelpemidler og defineres som: produkter som er bestilt gjennom 

NAV hjelpemiddelsentral eller kommunale hjelpemiddellager. (Ness, N. E. Hjelpemidler og 

tilrettelegging for deltakelse. Tapir Akademisk forlag 2011). 

 

Kommunene har ansvaret for hjelpemidler som skal dekke midlertidige behov (inntil 2 år) og 

hjelpemidler til brukere innlagt i kommunale institusjoner (med unntak av forflytnings-

hjelpemidler og syns- og hørselshjelpemidler). Kommunene har også et ansvar for 

formidlingsprosessen og for å utrede behovet for samt å gi enklere opplæring i bruken av 

hjelpemidler. 

Hjelpemiddelsentralen har et overordnet og koordinerende ansvar for formidling av hjelpemidler 

til funksjonshemmede.  Brukerne er alle med et habiliterings-, rehabiliterings-, pleie- eller 

omsorgsbehov som er varig, dvs. strekker seg over 2 til 3 år eller lengre.  

 

Kommunenes hjelpemiddellager har ansvar for lagerhold og utlån av hjelpemidler som NAV 

Hjelpemiddelsentral ikke dekker. Dette innebærer i praksis at kommunen har ansvar for tekniske 

hjelpemidler og tilrettelegging for brukere med midlertidige behov. Videre har kommunen 

ansvar for utkjøring og innhenting av hjelpemidler fra kommunalt mottakssted i hver kommune 

og fra eget lager. 

 

Fordeling av ansvaret mellom kommunene er klart definert med tydelige retningslinjer jfr. også 

at det inngås rammeavtaler for samarbeidet mellom NAV Hjelpemiddelsentral og den enkelte 

kommune.  

 

Mellom UNN og kommune er rollefordelingen mer uklar. UNN skal vurdere og beskrive 

pasientens funksjonsnivå og forventet hjelpebehov, samt bistå pasienten ved søknad om 

tjenester. Denne bistanden tolkes ulikt. Det er behov for å kvalitetssikre rutinene for når 

spesialisthelsetjenesten bestiller eller definerer behov for tekniske hjelpemidler til pasienter som 

utskrives til hjemmet eller kommunale institusjoner. 
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Samhandlingsavdelingen ble innkalt til et møte i Tromsø kommune 21.11.16 hvor det framgikk 

at partene erfarer at ansatte i UNN:   

 

• bestiller tekniske hjelpemidler som ikke er tilpasset boligen eller pasienten 

• bestiller tekniske hjelpemidler som ikke er nødvendig 

• bestiller kortidslån av tekniske hjelpemidler til brukere som har varige behov  

• at søknad/bestillinger ikke er godt nok utredet 

 

 

Vurdering 

 

Det anbefales at OSO oppretter et klinisk samarbeidsutvalg med følgende mandat: 

 

 

1. «Navn på det kliniske samarbeidsutvalget: 
 

KSU 1- 2016; Tekniske hjelpemidler, kvalitetssikring av rutiner og retningslinjer for bestilling.  

 

 

2. Utvalgets sammensetning: 
 

Fra UNN 

• En representant fra Ergoterapiavdelingen. 

• En representant fra Medisinsk klinikk (Pasientsentrert helsetjenesteteam). 

• En representant fra Ortopedisk avdeling. 

• En representant fra Samhandlingsavdelingen.  

 

Fra kommune 

• Fra Tromsø kommune. Leder av utvalget, etatsleder Aud- Helen Dragland, avdeling for 

helse og omsorg og konstituert avdelingsleder Torunn Fagerli, Rehabiliteringstjenesten.  

• En representant fra Narvik. 

• En representant fra Harstad. 

• En representant fra en mindre kommune. 

 

Andre 

• En representant fra NAV Hjelpemiddelsentral Troms. 

• En representant fra kommunalt hjelpemiddellager/ Troms produkt. 

• En brukerrepresentant. 
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3. Målsettinger 

 

• Kvalitetssikre rutinene for når spesialisthelsetjenesten bestiller eller definerer behov for 

tekniske hjelpemidler til pasienter som utskrives til hjemmet eller kommunale 

institusjoner. 

• Utarbeide prosedyre/sjekkliste for bestilling av tekniske hjelpemidler. 

• Utarbeide en strategi for hvordan prosedyren skal gjøres kjent. 

 

 

4. Tidsperiode 

 

Utvalget starter sitt arbeid i januar 2017. Møtefrekvens 3-4 møter i perioden. 

Ferdigstilles i OSO møte 8.juni.  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. OSO vedtar forslag til mandat slik det framgår i saken. 
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Sak:   37/16  

Tittel:   Felles mandat samarbeidsforum somatikk og samarbeidsforum psykisk helse 

og rus 

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan  

Fra:  Avdelingsleder Magne Nicolaisen, Samhandlingsavdelingen, UNN 

Møtedato: 1. desember 2016 

 

Bakgrunn 

Overordnet Samarbeidsorgan mellom UNN og lokalsykehuskommunene (OSO) vedtok 

opprettelse av fem Samarbeidsfora innfor Rus – og psykisk helse i juni 20141. De tidligere 

driftsmøtene mellom UNN sine lokalisasjoner i Tromsø, Harstad og Narvik og 

lokalsykehuskommunene ble «omgjort» til Samarbeidsfora innfor somatikk. Til sammen er det 

nå 8 Samarbeidsfora som møtes jevnlig.  

 

Det er nå et ønske fra partene å formalisere dette arbeidet, og det har i den forbindelse vært 

etterlyst et mandat for disse møteplassene. 

Utkast til mandat har vært diskutert i noen av disse fora, og nedenfor er forslag til mandat.    

 

Forslag til mandat for samarbeidsforum somatikk og samarbeidsforum psykisk helse og 

rus 

 

1. Navn på Samarbeidsfora 

o Samarbeidsforum Tromsø, Somatikk.  

o Samarbeidsforum Tromsø, Psykisk helse og rus 

o Samarbeidsforum Harstad, Somatikk. 

o Samarbeidsforum Sør-Troms, Psykisk helse og rus 

o Samarbeidsforum Narvik, Somatikk. 

o Samarbeidsforum Ofoten, Psykisk helse og rus 

o Samarbeidsforum Midt-Troms, Psykisk helse og rus 

o Samarbeidsforum Nord-Troms, Psykisk helse og rus 

 

2. Samarbeidsforaenes funksjon 

 Foraene skal gi gjensidig informasjon om sammenhengen mellom sykehusets og 

kommunens tjenestetilbud, herunder gjensidig informasjon av partenes strategier og 

planer, spesielt ved endringer som får betydning for den annen part.  

 

 Foraene skal bidra til best mulig samhandling i eksisterende tjenestetilbud. 

Tjenesteutvikling både internt og imellom partene bør tilstrebes for eksempel igjennom 

felles utvikling av prosjekter.  

 

 Foraene skal bidra til å sikre felles forståelse på ansvars- og oppgavefordeling på 

systemnivå.  

 

 Partene bør også drøfte og finne løsninger på felles etiske utfordringer.  

 

 Deltakerne kan melde krevende og sammensatte enkeltsaker til forumet som er 

hensiktsmessig å drøfte/løse på ledelsesnivå. Når enkeltsaker diskuteres skal 

                                                 
1 Psykisk helsevern barn og unge er tenkt inn som en del av samarbeidsfora Psykisk helse og rus.  



 

 

Samarbeidsorgan mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF og kommunene i Troms og Ofoten inkl. Lødingen 
 

UNN HF Kontonr: Org nr: Telefon UNN HF: 07766 Internett: 

9038 Tromsø 4700.04.02008 MVA 983 974 899 NO  Tlf direkte OSO-sekretariat: 41 21 21 30 www.unn.no/oso 

 

10 

 
samtykkeerklæring foreligge, og Samarbeidsforumet skal bare bestå av representanter fra 

den aktuelle kommunen.  

 

3. Partenes representanter 

Partenes representanter må ha tilstrekkelig myndighet i egen organisasjon til å legge til rette for 

samhandlingsløsninger som bidrar til gode tjenestetilbud/pasientpasientforløp. Ulike deler av 

virksomheten/tjenestetilbudet i både spesialisthelsetjenesten og kommunene bør være 

representert. Det bør tilstrebes fast representasjon i Samarbeidsforaene. Samarbeidsforumene er i 

prinsippet åpne, og representanten kan invitere med deltaker fra kommunen/ 

spesialisthelsetjenesten.  

 

3.1 Sekretariatet 

Sekretariatet skal orientere om OSO vedtak, likeså motta innspill om saker som bør behandles i 

OSO. Samhandlingsavdelingen innehar sekretariatsfunksjonen og er ansvarlig for innkalling og 

referat fra hvert møte.  

 

3.2 Ledelse av forumet 

Leder velges for to år av gangen. Det anbefales at ledervervet byttes mellom de ulike 

kommunene som deltar og spesialisthelsetjenesten.  

 

4. Evaluering, møtefrekvens og kostnader 

Samarbeidsforaene rapporterer årlig til OSO. Det arrangeres minimum 4 møter i hvert 

Samarbeidsfora pr år. Partene dekker egne kostnader.  

 

 

 

Forslag til vedtak 

OSO vedtar mandat for samarbeidsforum somatikk og samarbeidsforum psykisk helse og rus 
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Sak:   38/16  

Tittel:   Avvik, hva handler de om. Beskrivelse av case  

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Fra:  Rådgiver Robert Strand, Samhandlingsavdelingen, UNN 

Møtedato: 1. desember 2016 

 

 

Bakgrunn 

Samhandlingsavdelingen ved UNN har gitt årlige orienteringer til OSO på samhandlingsavvik 

med fokus på utviklingen av meldte samhandlingsavvik og fakturainnsigelser. En slik orientering 

med fokus på statistikk og trender ble presentert på OSO møte i Narvik 29.9.2016. Vedtak på 

dette møtet var et ønske om nærmere beskrivelse av hva som går igjen i meldte 

samhandlingsavvik. Hva kjennetegner et samhandlingsavvik? I denne orienteringen er 

fakturainnsigelser holdt utenom. 

 

Andelen meldte samhandlingsavvik har vært stabilt økende, hvor de for 2015 og 2016 ligger på 

mellom 250 og 300 per år. Samhandlingsavvikene klassifiseres i tre alvorlighetsgrader: Plunder 

og heft, vanskelig/uverdig for pasienten og langsiktig konsekvens for pasienten. Avvikene 

fordeler seg på disse tre i tillegg til at det er noen som ikke vurderer alvorlighetsgrad. 

Majoriteten av samhandlingsavvikene ligger på vanskelig/ uverdig, mens den alvorligste 

kategorien er nesten sidestilt med plunder og heft. Andelen ikke vurderte har gått ned, mens 

andelen i alvorligste kategori har økt. 

 

Hva meldes det avvik på? 

Alvorlighetsgraden på meldte avvik holder seg stabil jevnt fordelt mellom de tre 

alvorlighetskategoriene. En liten økning i den alvorligste i 2016 på bekostning av de som ikke er 

utfylt. Vanligste årsaker til meldte samhandlingsavvik er manglende/mangelfulle 

legeopplysninger inkludert epikrise, manglende tidligmelding og feilsendte opplysninger. 

 

Case 1 

En gjenganger i meldte avvik på UNN er manglende melding til kommunen om behov for 

bistand etter utskrivelse, samt oppdaterte helseopplysninger som er en forutsetning for 

kommunen til å gi god helsehjelp. 

 

Et eksempel på dette er en pasient som ble utskrevet til hjemkommune etter en stomioperasjon. 

Det væsket rundt stomi med hyppige lekkasjer. Pasient hadde fått veiledning av sykepleier på 

avdeling, som også forsikret at utstyr til stomi skulle sendes med pasienten ved utskrivelse. Etter 

utskrivelse oppdager hjemmetjeneste at det er sendt med feil type stomiutstyr noe som resulterer 

i lekkasje 12-14 ganger i døgnet. UNN blir kontaktet og sender da to! poser. Det blir ikke sendt 

med noen prosedyre på stell/behandling av den såre huden.  

 

Konsekvens av denne manglende oppfølging fra UNN er at pasientens tilstand forverrer seg med 

meget sårt hudparti rundt stomi og på mage. Stomisykepleier ved apotek blir kontaktet for 

bistand og oppfølging. Pasient blir sengeliggende med fasteregime på grunn av dette, med 

unødvendig påført smerte og ubehag. 

 

Pasienten utsettes for unødvendig mye ubehag og smerte på grunn av at UNN ikke gjør det de 

skal gjøre. Det sendes ikke med korrekt type stomiutstyr som ytterligere forverrer plagene med 

en væskende stomi. Det følger heller ikke med opplysninger om hvordan stomi skal behandles 
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og hvordan området rundt stomi skal behandles/stelles. Er årsak til innleggelse i dette tilfellet 

godt nok behandlet og redegjort for?  

 

Case 2 

Et annet avvik illustrerer manglende informasjon til kommunen om innlagt pasient og årsak til 

innleggelse. UNN skal sende tidligmelding til kommunen innen 24 timer med relevante 

opplysninger som grunn til innleggelse og forventet utskrivningsdato. I tillegg skal det sendes 

oppdaterte helseopplysninger som beskriver tilstand og behov til pasienten. 

 

Pasient med hjemmetjeneste ble innlagt uten at tidligmelding ble sendt. Hjemmetjeneste blir 

kontaktet per telefon samme dag som pasienten skrives ut, med beskjed om at behovet i følge 

pårørende er uendret. Hjemmetjenesten kommer innom på kvelden og møter pasienten. Han 

trenger hjelp av to til stell, i motsetning til tidligere hvor han hjalp til en del selv. Pasienten er 

svært tungpustet, og har fått oksygen på UNN. Det er ikke nevnt som et behov i hjemmet fra 

UNN. 

Informasjon fra UNN har kun gått telefonisk og ikke via etablert meldingssystem som 

samarbeidsavtalene er klar på. Dette har medført at kommunens PLO-tjeneste ikke har fått varsel 

om innlagt pasient og heller ikke oppdaterte helseopplysninger som er en forutsetning for dem 

som skal fatte sine vedtak om omsorgstjenester. Som en tilleggsutfordring var heller ingen 

epikrise tilgjengelig, og på spørsmål om når epikrise kom var det ingen på avdelingen som visste 

noe. Manglende epikrise til kommunehelsetjenesten er en av de vanligste grunnene for 

samhandlingsavvik. Manglende legemiddelopplysninger kan i så måte ha alvorlige 

konsekvenser.  

 

For å skape best mulige pasientforløp er det en forutsetning at samarbeidspartene får den 

informasjon de trenger for å gjøre så god pasientbehandling som mulig. Forståelse av hva den 

andre parten trenger av opplysninger, og kompetanse innen elektronisk meldingsutveksling 

burde være selvsagt. 

 

Case 3 

I tillegg til ovennevnte brudd på samarbeidsavtaler er også mangelfull 

kommunikasjon/samhandling noe som går igjen. Denne utfordringen er litt mer generell, men 

oppsummert er det manglende dialog mellom kommune og sykehus som skaper frustrasjon og 

uenighet. En gjenganger er vanskeligheter med å komme i dialog med annen part for å diskutere 

uklarheter. 

 

En pasient med omfattende hjelpebehov meldes til kommunen. Sykehusavdelingen vurderer 

behovet som så omfattende at de ikke ser at dette kan dekkes gjennom hjelp i hjemmet med 

hjemmesykepleie, men må ha et forsterket døgnkontinuerlig tilbud. Kommunen avslår dette og 

gir tilbud om hjemmesykepleie. Dette vurderes som uforsvarlig fra sykehusavdelingen som 

velger å beholde pasienten innlagt. Det forsøkes å komme i dialog med kommunen for å få en 

forklaring på hvilke beslutninger som ligger til grunn for avgjørelsen om å tilby 

hjemmesykepleie og ikke institusjonsplass. Det lykkes ikke å komme i kontakt med kommunen 

for å diskutere dette, og prøve i felleskap å finne fram til en løsning som er til det beste for 

pasienten. 

 

Sykehuset skal ikke definere omsorgsnivå i kommunen, men ut fra utfyllende helseopplysninger 

gi kommunen best mulig utgangspunkt for å tilby et godt og forsvarlig tilbud. I dette tilfellet var 

det ikke mulig å komme i dialog med legen i kommunen som hadde gjort vurderingen om å tilby 

hjemmesykepleie i stedet for døgnkontinuerlig observasjon. Det er derfor heller ikke mulig å si 
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noe om legen hadde nok opplysninger om utvikling i pasientens helsetilstand og kjente til 

pasienten. Manglende dialog er og et brudd på inngåtte samarbeidsavtaler da intensjonen med 

inngåtte samarbeidsavtaler er at partene i fellesskap med utveksling av opplysninger og dialog 

underveis skal sørge for at pasienter blir fulgt opp på best mulig måte uavhengig av hvor de er. 

Når det oppstår uklarheter/uenighet er det viktig at det er rom for å diskutere hvordan ting kan 

løses i fellesskap. 

 

 

Vurdering 

Felles for de fleste meldte avvik er manglende varsel til kommunen om innlagt pasient og 

manglende oppdaterte helseopplysninger i forbindelse med utskrivelse. Dette skaper uheldige 

pasienthendelser som beskrevet ovenfor.  

 

Som eksempel 1 og 2 ovenfor beskriver blir ikke kommunen orientert om tilstanden og behovet 

til pasienten. I tillegg til at det er en teknisk svikt i at elektroniske meldinger til kommunen ikke 

sendes, har det faktisk en konsekvens for pasienten som ikke får den behandlingen han skal ha 

men faktisk blir påført unødig smerte og ubehag som en konsekvens. I eksempel 1 skrives 

pasienten ut med en væskende stomi som det ikke er kommunisert til kommunen hvorfor man 

gjør, mens i eksempel 2 skrives pasienten ut med et uforandret hjelpebehov mens 

hjemmetjenesten opplever det stikk motsatte. 

 

Eksempel 3 beskriver kompleksiteten i samhandlingen med motsatt utgangspunkt. Kommunen 

har fått all relevant informasjon, men velger å tilby en tjeneste som sykehuset oppfatter som 

uforsvarlig, og kommer heller ikke i dialog med kommunen for diskusjon om hvilke vurderinger 

som ligger til grunn for de beslutninger som er tatt.  

 

Ved behov for ytterligere opplysninger/ redegjørelse for avgjørelser må partene være tilgjengelig 

for hverandre slik at felles forståelse kan skape de beste pasientforløp og unngå uønskede 

pasienthendelser. 

 

 

 

Forslag til vedtak 
OSO tar informasjon om avvik til orientering.  
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Sak:   39/16  

Tittel:  Bruk av KAD-senger for pasienter med psykisk helse og rus-plager 
Til:  Overordnet Samarbeidsorgan   

Fra:  Avdelingsleder Anita Vaskinn, Psykisk helse- og rusklinikken 

Møtedato: 1. desember 2016 

 

 

Sammendrag og anbefaling 

Informasjon og drøfting rundt etablering av Kommunale akutte døgnplasser (KAD) innen 

psykisk helse og rus. Det informeres kort om ny veileder. Kommunene orienter om hvor langt de 

er kommet i planlegging av KAD-senger for pasienter med psykiske helse- og rusproblematikk. 

Det drøftes hvilke pasienter som bør få tilbud om øyeblikkelig hjelp i form av KAD, 

samarbeidsflate med spesialisthelsetjenesten og behov for å sette ned et KSU i forbindelse med 

opprettelsen av KAD for pasienter med psykisk helse- og rusproblematikk. 

 

Bakgrunn 

Ny veileder KAD slår fast at kommunene er pålagt å etablere øyeblikkelighjelp-senger for 

pasienter med psykisk helse og rusproblematikk innen 1.januar-2017. Erfaring fra somatikk med 

noe lav utnyttelse av kapasiteten og spørsmål rundt om de riktige pasientene får tilbud, gjør at vi 

bør ha felles drøftinger mellom kommune og spesialisthelsetjenesten allerede før etableringen av 

KAD-senger for pasienter med psykiske lidelser og rusproblematikk. En slik drøfting i forkant 

kan bidra til felles forståelse og bedre samarbeid slik at vi utnytter kapasitet og etablerer tilbud til 

de pasientene som har behov for det og som kommunene med fordel kan gi et tilbud. UNN må 

tilpasse seg de nye rammebetingelsene og det er derfor viktig å være i en god dialog med 

kommunene om etablering av KAD-sengene, selv om det er kommunenes ansvar å etablere dette 

tilbudet.  

 

Vurdering 

Veilederen gir en beskrivelse av hvilke pasienter tilbudet er tiltenkt og en rekke 

eksklusjonskriterier. Det er ønskelig med en diskusjon rundt hvilke pasienter vi mener det er 

hensiktsmessig å etablere tilbudet for, samt å se på om etableringen av KAD-senger får noen 

betydning for samarbeidet mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. Det bør også ses 

nærmere på rutiner for innlegging i KAD-senger da erfaring fra somatikk tilsier at det må være 

enkelt å legge inn slik at det blir et reelt lavterskeltilbud. Det er videre viktig å se på hvor det er 

hensiktsmessig å lokalisere KAD-sengene. Det er åpnet opp for at de kan etableres sammen med 

de somatiske KAD-sengene. Det er også kommet spørsmål rundt hvorvidt det går an at 

kommunene kjøper plass på SPHRene (Sentrer for psykisk helse og rusbehandling). 

  

Forslag til vedtak  

1. Informasjon om KAD-senger for pasienter med psykisk helse og rusplager tas til orientering.  

2. Det sette ned et KSU som ser nærmere på hvilke pasienter som bør ha sitt tilbud i KAD-

senger, samarbeidsformer og prosedyrer for å utnytte KAD-senger til beste for pasientene.  
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Sak:   40/16  

Tittel:   Innspill til høring, Nasjonal helse- og sykehusplan, stedlig ledelse  

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)   

Fra:   Viseadm. direktør Marit Lind, UNN   

Møtedato: 1. desember 2016  

 

Bakgrunn 

Høringsdokumenter til saken om Nasjonal helse- og sykehusplan – stedlig ledelse ble sendt 

OSO-medlemmene i egen e-post den 10.11.2016.  

På tidligere OSO-møte har direktøren redegjort for planene. OSO var da opptatt av at 

regionrådene skulle få gi sine innspill før saken kom til OSO igjen.  

 

 

Vurdering 

Høringsdokumenter til saken om Nasjonal helse- og sykehusplan – stedlig ledelse, ble som 

anbefalt av OSO sendt til regionrådene i Sør-Troms, Midt-Troms og Ofoten med frist for innspill 

22.11.2016. Innspillene fra regionrådene skulle sendes OSO-medlemmene så snart de ble 

mottatt.  

Planen var at sekretariatet skulle oppsummere innspillene fra regionrådene, og legge disse fram 

som egen sak med forslag til vedtakspunkt på OSO-møtet den 1.12. Resultatet av behandlingen i 

OSO-møtet skulle så gå tilbake til arbeidsgruppen for videre håndtering på lik linje med andre 

høringsinnspill. 

 

Det er imidlertid kommet flere anmodninger om utsatt frist for tilbakemelding på saken om 

stedlig ledelse. Det ble derfor nødvendig å forlenge høringsfristen fra 22.11. til 30.11., dvs dagen 

før OSO-møtet. Dette vanskeliggjør saksgangen til OSO-møtet. 

OSO-medlemmene har fått dokumentene som beskriver dagens organisering og beskrevet hvilke 

spørsmål som var sentral for innspill. Ytterligere saksdokument er det ikke mulig å ferdigstille 

før OSO-møtet. 

 

På OSO-møtet vil det gis en muntlig orientere om essensen i de innspill som er kommet fra 

regionrådene. Innspillene vil også bli utlevert i sin helhet på møtet. 

 

OSO må diskutere om dette er tilstrekkelig til å kunne behandle saken i møtet. Alternativt kan 

saken settes opp på et ekstraordinært OSO-møte (fysisk eller på telefon), eller at OSO-

behandlingen skjer pr e-post.  

 

Forslag til vedtak 

Formuleres i møtet. 
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Sak:   41/16 

Tittel:   Kommunal beredskapsplan for håndtering av utskrivningsklare pasienter   

Fra:  Kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen, Tromsø kommune  

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Møtedato: 1. desember 2016 

 

Sammendrag og anbefaling 

Utskrivningsklare pasienter har vært et gjentagende tema mellom UNN og kommunene. 

Vinteren 2015/2016 var et svært vanskelig år der flere kommuner hadde problemer med å ta imot 

utskrivningsklare pasienter. For å være forberedt på neste sesong kan det være lurt å utarbeide 

beredskapsplan. Tromsø kommune har utarbeidet en plan som kan være utgangspunkt for en 

diskusjon på felles strategi for området. 

 

 

Bakgrunn 

Opphopning av utskrivningsklare pasienter har vært en gjentakende utfordring i samarbeidet 

mellom UNN og kommunene. Spesielt har Tromsø kommune tidvis hatt utfordringer med å ta 

imot utskrivningsklare pasienter. Men også andre kommuner har slitt, spesielt siste år. 

 

Trykket på utskrivningsklare pasienter bruker å variere gjennom året. Typisk med topp på 

senvinteren/våren. Våren 2016 var særdeles krevende med opp mot 30 utskrivningsklare 

pasienter på UNN Tromsø, men også opphopning i Harstad.  Tromsø kommune har bidratt 

spesielt til denne problemstillingen, både på bakgrunn av mangel på institusjonsplasser, men 

også på grunn av sin størrelse.  

 

Opphopning av utskrivningsklare pasienter på UNN er en utfordring på flere måter; skrøpelige 

pasienter som venter står i fare for ytterligere funksjonstap, driften på UNN vanskeliggjøres, og 

kommunene må betale mye penger fra en allerede presset økonomi. 

 

Sommeren 2016 åpnet Tromsø kommune en avdeling med 24 korttidsplasser. Denne har etter en 

krevende oppstart hatt effekt, slik at antallet utskrivningsklare pasienter fra Tromsø per 

november er nokså lavt.  

 

Likevel vet vi at antallet utskrivningsklare pasienter varierer over året, og at det er liten 

bufferkapasitet i kommunene. Det kan derfor være nyttig å lage beredskapsplaner som kan sikre 

at plassene brukes optimalt i en situasjon med stort press. 

 

I utgangspunktet må hver kommune lage sin egen beredskapsplan, men disse må samordnes med 

UNN. Og det kan være lurt å se på samordning mellom kommunene dersom trykket på 

utskrivningsklare pasienter treffer kommunene ulikt. 

 

Tromsø kommune jobber med å lage en beredskapsplan for dette formålet. Denne legges fram på 

OSO-møte for diskusjon.  

 

 

Forslag til vedtak 

Formuleres i møtet   
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Sak:   42/16   

Tittel:   Samkjøring av plan for ferieavvikingen   

Fra:  Seniorrådgiver Beate Nyheim, Samhandlingsavdelingen, UNN 

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Møtedato: 1. desember 2016 

 

Bakgrunn 

På OSO-møtet 9.6.16 informerte både kommuner og UNN om at man opplevde større 

utfordringer knyttet til ferieavviklingen enn tidligere.  

 

OSO foreslo at organisering og samarbeid om ferieavviklingen burde drøftes i god tid før neste 

års ferieavvikling. Det ble derfor vedtatt at OSO oppnevner en arbeidsgruppe som lager forslag 

til forbedringstiltak knyttet til neste års ferieavvikling. Forslagene legges fram for OSO på 

desembermøtet. 

 

Arbeidsgruppen har sitt førte møte 24.november, hvor det vil bli drøftet hvilke områder partene 

kan samarbeide om. 

 

Forslag til vedtak 

Formuleres i møtet  
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Sak:   43/16   

Tittel:   Eventuelt   

Fra:  OSO sekretariatet    

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Møtedato: 1. desember 2016 

 

Pilot for å teste nytt avviksskjema.  

Hvilke kommuner skal inviteres til å teste ut skjema? 

  

 

Forslag til vedtak 

Formuleres i møtet 

 

 

 

Sak:   44/16 Neste møte  
Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Fra:  OSO sekretariatet 

Møtedato: 1. desember 2016 

 

 

Neste møte er 23. februar 2017. Møtet avholdes på UNN Harstad, auditoriet. 

 

Formøter fra kl. 10:00 - 10:50 

OSO møtet kl. 11:00 - 15:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


