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Referat fra møte i Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  
Møtedato:  Torsdag 7. april 2016   

Sted:   UNN Tromsø adm. møterom (D 701) 

Tid:  Møtestart kl. 11.00 Avsluttet kl. 15:00 

 

 

Tilstede  

Kari Holte Leder av OSO, avdelingsleder NOR klinikken UNN 

Magne Nicolaisen  Nestleder av OSO, avdelingsleder, Samhandlingsavdelingen UNN 

Margrete Hagerupsen  Rådmann, Lenvik kommune, Midt- Troms regionråd 

Tor Kristian Grimeland Rådgiver, Senter for psykisk helse UNN Narvik 

Anne-Marie Gaino  Rådmann, Nordreisa kommune, Nord-Troms regionråd  

Jon H. Mathisen  Klinikksjef, Akuttmedisinsk klinikk UNN 

Eva T. Olsen   Kommunalsjef, Tromsø kommune 

Karin Friborg Berger  Kommunalsjef Balsfjord kommune, Tromsø og omegn regionråd 

Steinar Sørensen  Rådmann, Evenes, Ofoten regionråd og Lødingen   

   

 

Medlemmer med møte- og talerett 

Guri Moen Lajord  Rådgiver, KS Nord-Norge  

Arnfinn Andersen  Seniorrådgiver, Det helsevitenskapelige fakultet UiT 

Britt Sofie Illgutt  Brukerrepresentant, Brukerutvalget UNN 

Knut- Ivar Berglund  Ass. fylkeslege, Fylkesmannens helseavdeling 

 

Øvrige som møtte 

Janne Hessen   Foretakskoordinator for barn som pårørende (sak 4/16) 

Bente Høiseth   Prosjektleder, Tromsø kommune (sak 4/16) 

Anette Moltu   Fagansvarlig, Fylkesmannens helseavdeling (sak 4/16) 

Trond Brattland  Kommuneoverlege, Tromsø kommune (sak 5/16) 

Edel Pedersen   Rådgiver, Byrådsavdelingen for helse- og omsorg (sak 6/16) 

Beate Nyheim   Sekretariatet, Samhandlingsavdelingen UNN 

 

Forfall 

Merete Hessen  Administrasjonssjef, Kvæfjord kommune, Sør-Troms regionråd 

Erling Hansen   Rådmann, Lavangen kommune. Sør- Troms regionråd 

(Vara for Merete Hessen) 

Svein R. Steinert  Fylkeslege Troms, Fylkesmannens helseavdeling 

Wenche Folberg Rådmann, Narvik kommune, Ofoten regionråd  

Tor Ingebrigtsen  Administrerende direktør UNN  

Marit Lind   Viseadministrerende direktør (vara for Tor Ingebrigtsen) 

Liv- Synnøve Finjord  Avdelingsleder, Medisinsk avdeling, UNN Harstad 

Jorunn Lorentsen  Avdelingsleder, Avdeling for psykiatri og rusbehandling 

(Vara for Liv- Synnøve Finjord)  
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Møteleder Kari Holthe ønsket velkommen.  

 

 

Sak:   1/16    

Tittel:   Referat fra møte 03.12.15  

Det ble etterlyst status for arbeidet med forenkling av avvikssystemet og hvordan bedre følge 

opp avvik jf. sak 62/15. Det ble vist til at forenkling av avvikssystemet ledes av Helse- Nord. 

OSO sekretariatet ble bedt om å følge opp saken. 

 

Vedtak 

 

Referat fra OSO møte 03.12.15 godkjennes.  

 

 

 

Sak:   2/16  

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

klinikk.  

 

OSO medlemmene informerte om aktuelle saker i egen region / klinikk.  

 

Vedtak 

 

Orientering fra OSO- medlemmene tas til orientering. 

 

 

Sak:   3/16  

Tittel:   Innstilling fra KSU 3- 2015; Revisjon av Overordnet samarbeidsavtale samt  

10 tjenesteavtaler   
 

Avdelingsleder Magne Nicolaisen orienterte. KSU 3/15 har hatt 6 møter, og det har vært invitert 

inn en rekke andre fagpersoner i behandlingen av de ulike avtalene. I tillegg ble det holdt en 

«Høringskonferanse» 24. februar med over 80 deltakere.  

 

Det foreslås at gjeldende avtalestruktur videreføres. De reviderte avtalene er gjennomgått 

språklig og redaksjonelt, og det er gjort endringer og oppdateringer av avtalene. KSU 3/15 kan 

ikke se at det er foreslått «vesentlige endringer» i avtalenes intensjon eller partenes forpliktelser. 
Avtalene er vedlagt referatet. 

 

OSO takker KSU 3- 2015 for det grundige arbeidet som er gjort. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. OSO anbefaler kommuner og UNN å inngå Overordnet samarbeidsavtale samt de 10 

underliggende tjenesteavtalene. 

2. OSO anbefaler at kommunestyrene delegerer til administrasjonen å forhandle, utarbeide 

og fornye avtalene, der det i avtaleteksten ikke er gjort endringer av vesentlig betydning. 

3. OSO ber KSU 3/15 til neste møte i OSO å legge fram forslag til plan for hvordan 

avtalene skal gjøres kjent blant partene.  
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Vedtak 

 

1. OSO anbefaler kommuner og UNN å inngå Overordnet samarbeidsavtale samt de 10 

underliggende tjenesteavtalene. 

2. OSO anbefaler at kommunestyrene delegerer til administrasjonen å forhandle, utarbeide 

og fornye avtalene, der det i avtaleteksten ikke er gjort endringer av vesentlig betydning. 

3. OSO ber KSU 3/15 til neste møte i OSO å legge fram forslag til plan for hvordan 

avtalene skal gjøres kjent blant partene.  

4. OSO ber KSU 3/15 utarbeide forslag til kortversjon/ retningslinje av tjenesteavtalene som 

legges fram for OSO i OSO møte 22.september. 

5. OSO ber KSU 3/15 utarbeide forslag til egen tjenesteavtale innenfor rus- psykisk helse, 

som legges fram for OSO i OSO møte 22.september. 

 

 

Sak:   4/16  

Tittel:   Innstilling fra KSU 1- 2015; Trygg og sikker overføring av ansvar mellom 

UNN og lokalsykehuskommunene for barn som pårørende 
 

Foretakskoordinator Janne Hessen, prosjektleder Bente Høiseth og fagansvarlig Anette Moltu 

orienterte om behovet for en samhandlingsprosedyre mellom UNN og lokalsykehuskommunene 

for å identifisere barn som pårørende. Helsepersonelloven §10 pålegger helsepersonell en plikt til 

å bidra til å avdekke det behovet for informasjon og nødvendig oppfølging mindreårige barn av 

pasient med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade 

kan ha som følge av foreldrenes tilstand. Samhandlingsprosedyren er vedlagt referatet.  

 

OSO takker for det grundige arbeidet som er gjort. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. OSO vedtar «Samhandlingsprosedyre for overføring av informasjon og oppfølging av 

barn som pårørende mellom UNN og lokalsykehuskommunene» og at prosedyren 

forankres i Tjenesteavtale 2. 

2. OSO anbefaler at KSU 1- 2015 tar ansvar for å etterspørre status og oppsummere 

prosessen innen april 2017.  

 

Vedtak 

 

 

1. OSO vedtar «Samhandlingsprosedyre for overføring av informasjon og oppfølging av 

barn som pårørende mellom UNN og lokalsykehuskommunene».  

2. OSO anbefaler at KSU 1- 2015 tar ansvar for å etterspørre status og oppsummere 

prosessen innen april 2017.  

3. OSO ber sekretariatet informere kommuner, UNN og fastleger om ny prosedyremal. 
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Sak:   5/16  

Tittel:   Helsetjenesten i Troms/ Ofoten, en analyse   

 

Kommuneoverlege, Trond Brattland Tromsø kommune, orienterte om status for omsorgsboliger 

og institusjonsplasser i de kommunene som har UNN som lokalsykehus. Rapporten som er 

utarbeidet baserer seg på tall rapportert inn fra kommunene. Det er kommet tall fra alle unntatt 

tre kommuner. 

 

Vedlagt presentasjon og rapporten; «Helsetjenester i Troms/Ofoten- en analyse». 

 

OSO berømmer Brattland for det grundige og viktige arbeidet.  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

 

Vedtak 

 

1. OSO tar rapporten «Helsetjenester i Troms/ Ofoten – en analyse» til orientering. 

2. OSO ber sekretariatet sende rapporten til kommunene i Troms/Ofoten. 

3. OSO anbefaler kommunene å bruke rapporten som grunnlag for å vurdere oppbygging av 

omsorgstrappen i den enkelte kommune. 
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Sak:   6/16  

Tittel:   Økning i antall unge brukere med behov for kommunale tjenester  

 
Rådgiver Edel Pedersen, Byrådsavdelingen for helse- og omsorg i Tromsø kommune orienterte. 

Tromsø kommune har en sterk vekst i antallet tjenestemottakere under 67 år. Den viktigste 

forklaringen på veksten i Tromsø, i likhet med resten av landet, er endret arbeidsdeling mellom 

spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Ansvaret, 

kompleksiteten og bredden i de oppgaver Tromsø kommune skal ivareta har økt gradvis over tid. 

Utviklingen stiller større krav til blant annet kapasitet, kompetanse, samarbeid, innovasjon og 

nye arbeidsformer der tidlig innsats, forebygging, habilitering og rehabiliterng blir viktig 

framover.  

 

Saken ble gjennomgått og diskutert. Rapporten er vedlagt referatet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Rapport om yngre mottakere av kommunale helse- og omsorgstjenester tas til orientering. 

 

 

Vedtak 

 

1. OSO tar rapporten «Yngre mottakere av helse- og omsorgstjenester» til orientering. 

2. OSO ber sekretariatet sende rapporten til kommunene i Troms/Ofoten. 

 

 

 

Sak:   7/16  

Tittel:  Status for etablering og bruk av KAD – senger i UNN sitt 

lokalsykehusområde  
 

Avdelingsleder Magne Nicolaisen orienterte. 

Fra 1.1.2016 var samtlige kommuner pålagt å ha etablert Øyeblikkelig hjelp døgnopphold.  

Tilbudet er et sentralt virkemiddel som skal bidra til bedre ressursutnyttelse ved at kommunene 

tilbyr et godt alternativ til sykehusinnleggelse. For UNN-området er i underkant av 45 millioner 

kroner omfordelt fra UNNs budsjett og lagt inn i rammeoverføringene til kommunene. For disse 

pengene er det stipulert at de nye kommunale sengene skal tilby 9 281 liggedøgn pr. år.  

 

Riksrevisjonen viser i sin rapport at kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud ikke benyttes på 

en måte og i et omfang som er i tråd med intensjonen. I tillegg dokumenteres det at 

beleggsprosentene ved tilbudene er lav, og at mange pasienter som innlegges på sykehus, heller 

burde vært lagt inn i kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold.  

 

Saken ble gjennomgått og diskutert. 

 

Forslag til vedtak: 

1. OSO tar informasjon om status for Øyeblikkelig hjelp døgntilbud til orientering. 

2. OSO ønsker å bidra til at tilbudet blir benyttet i tråd med intensjonene, og ber om at det lages 

en egen sak til neste møte i OSO, hvor forslag på tiltak for å unytte Øyeblikkelig hjelp 

døgntilbud presenteres. 
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3. Saken sees i sammenheng med revidering av tjenesteavtale 4, ny nasjonal veileder for 

øyeblikkelig hjelp døgnopphold samt føringer om at tilbudet også skal gjelde rus- og psykisk 

helse.  

    

 

Vedtak 

 

1. OSO tar informasjon om status for Øyeblikkelig hjelp døgntilbud til orientering. 

2. OSO ønsker å bidra til at tilbudet blir benyttet i tråd med intensjonene, og ber om at det 

lages en egen sak til neste møte i OSO, hvor forslag på tiltak for å unytte Øyeblikkelig 

hjelp døgntilbud presenteres. 

3. Saken sees i sammenheng med revidering av tjenesteavtale 4, ny nasjonal veileder for 

øyeblikkelig hjelp døgnopphold samt føringer om at tilbudet også skal gjelde rus- og 

psykisk helse.  

4. OSO ber om at KAD- nettverk/ fagforum opprettes og at saken settes opp på OSO møte 

9. juni 2016. 

 

 

 

Sak:   8/16  

Tittel:   Eventuelt    
 

Etterlysning av status for rehabilitering/habilitering prosjektet. 

Leder av OSO, Kari Holthe viste til sak: 48/15 hvor Helse Nord har henvendt seg til UNN med 

forslag om å igangsette et prosjekt forankret i OSO- samarbeidet. Prosjektet skulle sette 

rehabilitering/ habilitering på dagsorden i lys av Samhandlingsreformen. OSO sluttet seg til HN 

sin forespørsel.  

 

Vedtak 

OSO ber om at sekretariatet etterspør status for dette arbeidet.   

 

 

KomUT prosjektet 

Rådgiver Guri Lajord orienterte om KomUT. Et prosjekt som har sørget for at alle kommuner er 

tilknyttet helsenett slik at de kan kommunisere elektronisk (meldingsutveksling) med sykehus og 

fastleger. KomUT er et kompetansenettverk som skal støtte opp under kommunens behov og 

videreutvikling knyttet til elektronisk samhandling og velferdsteknologi. 

Lenvik kommune v/ Mona Pedersen har påtatt seg koordinatorrollen.  

 

Vedtak 

OSO tar orienteringen til orientering. 

 

Vedtektsendring. 

Viser til sak 60/15 hvor OSO ønsket Helsefakultetet velkommen i OSO som observatør.  

Vedtaksendringen tilføyes vedtektene under §3 Representasjon. 

 

Vedtak 

Helsefakultetet er representert med en representant med møte- og talerett. 
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Sak:   9/16   

Tittel:   Neste møte  

 

Neste møte er torsdag 9. juni 2016.  

 

Fra:   kl. 11:00- 15:30 

Sted:  xxx, Lenvik kommune   

 

Formøter fra kl. 10:00- 10:55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


