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Sak:   10/16  

Tittel:   Referat fra møte 07.04.16 

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Møtedato: 9. juni 2016 

 

Referatet er vedlagt innkallingen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sak:   11/16  
Tittel:   Orientering fra OSO- representantene om aktuelle saker i egen region/ klinikk  

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO) 

Fra:  OSO representantene  

Møtedato: 9. juni 2016 

 

Orienteringen gis i møte. 
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Sak:   12/16  

Tittel:   Pasientsentrerte tjenester - utvidelse av samarbeid      
Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Fra:  Markus Rumpsfeld, klinikksjef og Monika Dalbakk, prosjektleder Medisinsk klinikk 

Møtedato: 9. juni 2016 

 

 

Sammendrag og anbefaling 

Prosjekt Pasientsentrert helsetjenesteteam, PSHT Tromsø er nå inne i sitt andre piloteringsår, 

etter oppstart januar 2015. Piloteringen av PSHT Harstad har pågått i drøyt 9 måneder. 

Erfaringene i prosjektet så langt tilsier at dette er en helsetjeneste som nytter og bør utvikles 

videre. Forskningsprosjektene som pågår (PACT og 3P) forsker på effekter og 

virkningsmekanismer av PSHT. PACT vil publisere de første analysene i løpet av 2016.  

 

PSHT anses nå godt implementert som del av ordinær tjeneste både i UNN Tromsø og Tromsø 

kommunehelsetjeneste. Flere kommuner har vist interesse for å delta i samarbeidet, og 

prosjektets styringsgruppe har anbefalt oppstart av en gradvis utvidelse av prosjektet, så raskt 

som mulig. Konklusjoner fra oppstartsmøter med Balsfjord, Karlsøy og Lenvik kommune vil bli 

presentert i møtet.  

 

For å kunne videreutvikle samarbeidet mellom UNN og omliggende kommuner i Troms-Ofoten 

forutsettes stabilisering av eksisterende team og fagmiljø i PSHT Tromsø og Harstad. I tillegg er 

det behov for dedikerte ressurser til dette formål, både fra UNN og den enkelte kommune. Siden 

samhandlingen i stor utstrekning vil foregå gjennom utstrakt bruk av elektronisk kommunikasjon 

mellom helsepersonell i UNN og kommunen, og pasient, er det behov for tilrettelagte lokaler 

både i sykehus og kommune der nødvendig utstyr stilles til disposisjon. I mindre kommuner vil 

omdisponering, eller mindre endringer i dagens bruk av personellressurser kunne være 

tilstrekkelig for å få etablert tett og regelmessig samarbeid med PSHT teamene i UNN. Utvikling 

av pasientsentrerte helsetjenester må ses på som et felles endringsprosjekt mellom sykehus og 

den enkelte kommune, noe som vil kreve oppmerksomhet både på overordnet og faglig nivå, av 

alle parter.  

 

Bakgrunn 

Som en oppfølging av OSOs Troms- Ofoten prosjekt, ble Pasientsentrert helsetjenesteteam 

prosjektet utviklet i fellesskap av representanter fra UNN, Tromsø og Harstad kommune. OSO 

støttet pilotering av helsetjenestemodellen i kommuner i nær geografisk tilknytting til 

lokalsykehusene, men oppfordret samtidig prosjektet å gå videre i dialog med flere kommuner, 

så snart erfaringer var samlet fra pilotene. OSO er holdt orientert om status i prosjektet 

underveis. Prosjektet er nå klar for å presentere erfaringer og første analyser fra piloteringen og 

komme med forslag til utvidelse av tjenesten til omliggende kommuner.   

 

Vurdering 

Prosjektledelsen har hatt møter med Balsfjord, Karlsøy og Lenvik kommune så langt. Det er satt 

i gang prosesser for å utvikle samarbeid tett knyttet til PSHT Tromsø, dermed både med UNN og 

Tromsø kommune. Forslag til lokale modeller og prosesser vil bli presentert i møtet.  

 

De utfordringer de tre kommunene beskriver når det gjelder samhandling med UNN og intern 

samhandling i egen kommune ligner på utfordringene man møter i Tromsø og Harstad, men 

utfordringene forsterkes ofte ved at pasienten har lang vei til sykehus.  
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Utfordringer i samhandlingen med UNN 

Utskrivingsplanlegging og praksis er generelt ikke god nok. Kommunene erfarer ofte at pasienter 

skrives ut til hjemmet/sykehjem uten at all nødvendig informasjon er formidlet, eller at 

pasientens helsetilstand vurderes dårligere av kommunen enn det som er formidlet fra UNN. 

Samarbeidsmøter i forkant av utskrivelse gjennomføres av varierende grad. Hvis ny og 

nødvendig medisinsk utstyr og hjelpemidler ikke medfølger, (kommunen har ikke på lager) kan 

dette få store konsekvenser for pasienten. Forholdene beskrevet kan føre til at det blir nødvendig 

med re-innlegge av pasienten. Dette ser ut til å stemme overens med statistikken over 

reinnleggelser for eksempel for Balsfjord kommune. Fastlegene vi har møtt gir uttrykk for at det 

er et behov for mer helhetlige og godt planlagte utredninger i UNN. Det er eksempler på 

pasienter som motvillige til utredning på UNN inntil de blir akutt syk, da, spesielt pasienter med 

kroniske sykdommer, allerede mange ganger er transportert fram og tilbake til UNN til 

forskjellig utredninger.   

 

Utfordringer med samhandling internt i egen kommune 

En styrke i mindre kommuner er ofte at det er etablert et tett samarbeid mellom hjemmetjeneste 

og sykehjem. Fleksibel bruk av plasser, personell og kompetanse meldes som godt innarbeidet. 

Samtidig er det ofte mangel på fagkompetanse, og behovet for kompetansebygging er stort. 

Koordinatorfunksjonen byr ofte først på utfordringer når det er behov for tjenester også fra 

spesialisthelsetjenesten. Alle tre kommuner beskriver et forbedringspotensial når det gjelder 

utforming av helhetlige og målrettede oppfølgingsplaner for den enkelte bruker. De planene som 

dokumenteres i dag bærer preg av tiltaksplaner tilpasset utøverrollen, mer enn målrettede 

behandlings- og oppfølgingsplaner med mulighet for systematisk evaluering av effektene av 

tiltakene som er satt i verk. Det er stor variasjon hvor tett samarbeid man har etablert til den 

enkelte fastlege rundt pasienter med sammensatte sykdommer.   

 

Lokale modeller 

Hvordan en lokal samhandlingsmodell bør se ut mellom UNN og den enkelte kommune må 

utarbeides i samarbeid av UNN og respektive kommune. Det er viktig med god forankring på 

overordnet nivå, da det kan være behov for omdisponering av eksisterende ressurser og evt. 

tilførelse av ekstra ressurser. Den enkelte kommune har forskjellige ressurser å spille på, 

forskjellig kompetanse og lokale varianter av modell vil bli nødvendig, selv om 

hovedutfordringene ser ut til å være de samme.  

 

Det bør oppnevnes faste kontaktpersoner i hver enkelt kommune, som kan være med å 

utviklingen av dette samarbeidet. Det bør tas stilling til lokalt i hvor stor grad det er behov for 

frigjøring av ressurser til prosjektet. Forslag til prosess for utvikling av lokale pasientsentrerte 

helsetjenestemodeller vil bli presentert i møtet.   

 

Forslag til vedtak 
1. OSO støtter prosjektets forslag til lokale modeller og prosess for utvidet samarbeid om 

pasientsentrerte tjenester mellom UNN og øvrige kommuner i Troms – Ofoten. 

2. OSO ber om at arbeidet med utvidelsen forankres i regionrådene og i ledelsen i UNN. 

3. OSO ber ledelsen i UNN og den enkelte kommune om å prioritere utvikling av 

pasientsentrerte tjenester, tilpasset lokale behov og muligheter. 

4. OSO ber om å holdes orientert om fremdriften i videreutvikling av prosjektet.   
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Sak:   13/16  

Tittel:   Helsetilsynets rapport 1/2016. Oppsummering av landsomfattende tilsyn i  

2015 med samhandling om utskriving av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til 

kommunen    

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Fra:  Ass. fylkeslege, Knut – Ivar Berglund, Fylkesmannens helseavdeling  
Møtedato: 9. juni 2016 

 

Orienteringen gis i møtet. Vedlagt Helsetilsynets rapport. 

 

 
 

 

 

 

 

Sak:   14/16  
Tittel:   Justering av Overordnet samarbeidsavtale    
Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Fra:  Avdelingsleder Magne Nicolaisen, Kvalitets- og utviklingssenteret UNN 

Møtedato: 9. juni 2016 

Brukerutvalget henstiller at brukermedvirkning ytterligere vektlegges ved at hele presiseringen 

fra Tjenesteavtale 2 pkt. 7 tas med som helhet i ny Overordnet samarbeidsavtale.  

 

Vedlagt brev fra Brukerutvalget i UNN. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak:   15/16  

Tittel:   Forslag til plan for hvordan avtalene skal gjøres kjent blant partene 
Oppfølging av OSO vedtak (sak 3/16) 

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Fra:  Avdelingsleder Magne Nicolaisen, Kvalitets- og utviklingssenteret UNN 

Møtedato: 9. juni 2016 

 

Saksframlegg ettersendes.  
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Sak:   16/16  

Tittel:   KomUT og regional samarbeidsgruppe – status for satsningsområdene, 

pågående arbeid, utfordringer og oppgaver framover. 
Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Fra:  Mona Pedersen, prosjektleder for KomUT Nord. 

Møtedato: 9. juni 2016 

 

 

Bakgrunn 

KomUT står for «kommunal utbredelse» og er et nasjonalt prosjekt i regi av Norsk Helsenett 

(NHN). KomUT er organisert som kommunedrevne kompetansenettverk i alle helseregioner, og 

utfra justert mandat for 2015-2017 er oppdraget primært å arbeide med videreutvikling av 

elektronisk meldingsutveksling, velferdsteknologi og kjernejournal. 

  

I Nord-Norge ble kompetansenettverket tidligere drevet av Nasjonalt senter for telemedisin og 

samhandling på UNN gjennom FUNNKe-prosjektet. Da Helse- og omsorgsdepartementet i 2014 

besluttet å videreføre kompetansenettverkene var det under forutsetning av at KomUT nord også 

ble styrt og driftet av kommunene, som ellers i landet. Fra 1. april 2016 er dette fullt ut ivaretatt. 

Lenvik kommune i Troms er regional koordinator for Nord-Norge, og lokal koordinator i UNN-

området. Vefsn, Vågan og Alta kommune er lokale koordinatorer for sine områder, som er 

definert utfra helseforetakenes primærområder. 

  

God samhandling knyttet til elektronisk meldingsutveksling mellom helseforetak og kommuner 

forutsetter god og jevnlig kontakt mellom partene. For å ivareta dette ble det ved overgangen fra 

FUNNKe til KomUT nord satt ned ei regional samarbeidsgruppe som har faste møter. I denne 

gruppa er koordinatorkommunene, helseforetakene, Helse Nord IKT, Norsk Helsenett og KS 

representert.  

  

I OSO-møtet vil lokal koordinator for Troms/Ofoten gi en orientering om status for KomUt 

Nords arbeid, og felles utfordringer og oppgaver som følges opp i regional samarbeidsgruppe. 

  

Forslag til vedtak 

 

OSO tar saken til orientering. 
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Sak:   17/16  

Tittel:    Uhensiktsmessig oppfølgingen av hoftepasienter mellom  

  UNN Harstad og UNN Narvik, konsekvenser for pasientene og kommunene   

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)   

Fra:   KSU UNN Narvik og tilhørende kommuner ved Monica Andersen og  

  Grethe Feragen 

Møtedato: 9. juni 2016 

 

Sammendrag og anbefaling 
Flere av medlemmene i KSU Somatikk - UNN Narvik har observert en økning i antall tilfeller 

hvor pasienter med hoftefraktur får komplikasjoner som delirium og / eller UVI i løpet av 

forløpet. Dette sammenfaller i tid med bortfall av ortopedisk beredskap ved UNN Narvik, og 

man undrer seg om dette kan ha sammenheng med intern pasientflyt i UNN 

Det erfares at pasientene opereres i Harstad, og oversendes UNN Narvik til mobilisering og 

utskrivelse. Kommunen får melding om innlagt pasient etter at pasienten er ankommet UNN 

Narvik.  

Liggetiden på UNN Narvik er meget kort før det kommer melding om utskrivningsklar pas og 

pasienten får enda en ambulansetur til hjemkommunen.  

KSU er bekymret for de konsekvenser dette får for oftest gamle og svake pasienter. Mange 

forflyttinger gir økt fare for delir og forlenger den totale tiden pasienten har behov for 

institusjonsopphold.  

KSU registrer også de utfordringer dette gir for ambulansetjenesten. KSU mener det er best for 

pasienten og kommunehelsetjenesten at pasienten mobiliseres der han er operert og sendes 

direkte til kommunen uten «omlasting». 

 

Anbefaling 

1. OSO ber om en evaluering av konsekvensene for pasientene med den 

funksjonsfordelingen som nå foreligger mellom UNN Narvik og UNN Harstad. I dette 

ligger også muligheten for å gjeninnføre ortopedisk vaktberedskap ved UNN Narvik.  

2. All den tid gjeldende funksjonsfordeling består, må ortopedisk seksjon ved UNN Harstad 

sikre at pasientene/brukerne det gjelder får nok tid postoperativt til å tåle transport til 

hjemkommunen. I tillegg forutsettes det at seksjonen samhandler med kommunen 

henhold til tjenesteavtale 5.  

3. Adm.dir/NOR-klinikken bes å sikre gjennomføring og oppfølging av saken. 

4. KSU Somatikk – UNN Narvik ber om rapportering av status i saken etter behandling i 

OSO. 

 

Bakgrunn 
Et av Samhandlingsreformens viktigste formål var at kommunene skulle forestå mer av den 

nødvendige medisinske behandling og pleie. Herunder tenkes også en jobbglidning fra 

spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten med tanke på såkalt etterbehandling. Hvilket i 

praksis vil si at etter at pasienten/brukeren er behandlet for sin akutte tilstand, kan denne ofte 

med fordel overføres til kommunal omsorg. En forutsetning for Samhandlingsreformens tiltak er 

at kvaliteten av det samlede pasientforløpet er like bra som før. Når kommunene opplever at 

komplikasjonsraten i form av delirium og infeksjoner har økt for akkurat pasientgruppen med 

hoftefraktur, må det ses på om den intrahospitale delen av pasientforløpet må endres. Man 

registrere i kommunene at den økte reiselengden utsetter sårbare pasienter for mer tid i 

ambulansetransport enn tidligere. Man har sett at flere pasienter/brukere har behov for 

etterbehandling for å stabilisere delirium enn før, og KSU Somatikk - UNN Narvik har 
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vanskeligheter med å se hvordan gjeldende funksjonsfordeling i UNN HF på ortopedisk område 

tilfører pasienter/brukere noe av positiv verdi.  

Kommunene ser med bekymring at liggetiden i kommunal korttidsavdeling for pasienter med 

delir er lang. Dette er svært uheldig, og til dels uforsvarlig for pasientene. Mortaliteten ved delir 

er som kjent stor. Dette gjør også at kapasiteten til å ta mot nye utskrivingsklare pasienter blir 

dårligere. Vi kan ikke se at samhandlingsreformens intensjoner er ivaretatt med denne praksisen. 

Verken pasient/brukere, kommunen eller UNN tjent med konsekvensene.  

En annen observasjon er at avtalt samhandling med bl.a. varsel innen 24 timer etter innleggelsen, 

stort sett ikke gjennomføres før pasientene/brukerne eventuelt er tilbake på UNN Narvik.  

I tillegg stiller man seg undrende til bruk av ambulanse på denne måten. Kommunene opplever 

den siste tiden at meldte pasienter ikke kommer til avtalt tid. Når man undersøker nærmere, får 

man til svar at ambulansen ikke har kapasitet. I et samfunnsøkonomisk perspektiv og med 

pasienten i fokus stiller man seg undrende til at man i stedet for å behandle pasienten på ett sted, 

og gjøre transporten en gang, velger å transportere internt i helseforetakene på en slik måte. 

Problemstillingen har vært tatt opp i KSU flere ganger. 

.  

 

Formål: En optimal behandlingskjede for pasienter/brukere med hoftefraktur, hvor særlig 

komplikasjoner forbundet med stor grad av mortalitet forebygges.  

 

Vurdering 
Generelt:  

KSU Somatikk – UNN Narvik ser at den driftsmessige beslutningen med bortfall av ortopedisk 

beredskap ved UNN Narvik har fått utilsiktede negative konsekvenser. Dette gjør det nødvendig 

med kompenserende tiltak fra UNN HF sin side. 

 

Verdi for pasienten:  

Sikring av optimalt pasientforløp – tilstrekkelig postoperativ rekonvalesens på sykehus, 

minimere transportpåkjenninger, tidlig samhandling mellom sykehus og kommune, redusert 

mortalitet. 

 

Økonomi: Reduksjon av transportkostnader. Bedre bruk av ambulansepersonell til beredskap. 

Reduksjon av kostnader til behandling/observasjon av deliriumstilstander. Antatt store 

samfunnsøkonomiske gevinster. 

 

Interessenter i saken Nødvendige tiltak for å ivareta disse 

Kommunene Medvirkning i KSU og senere i OSO. 

Pasienter/brukere Foreslås høring i Brukerutvalget. 
  

 

Forslag til vedtak 
 

KSU Somatikk – UNN Narvik anbefaler ut fra redegjørelsen og vurderingene ovenfor at OSO 

gir sin tilslutning i saken, og fatter vedtak i henhold til anbefalingen ovenfor. 
  



 

 

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 

 

9 

 
Sak:   18/16  

Tittel:   Forslag på tiltak for å utnytte øyeblikkelig hjelp døgntilbud 

  Oppfølging av OSO vedtak (sak 7/16) 

Fra:  Avdelingsleder Magne Nicolaisen, Kvalitets- og utviklingssenteret UNN   

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Møtedato: 9. juni 2016 

 

Saksframlegg ettersendes. 
 

 

 

 

 

 

Sak:   19/16   

Tittel:   Eventuelt   

Fra:  OSO sekretariatet    

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Møtedato: 9. juni 2016 

 

 

Ny organisering av tjenester innfor rus og psykisk helse. 

 

KS Høstkonferanse, 12. og 13. oktober. Ønsker OSO Dialogforum på konferanses andre dag?   

 
 

 

 

 

 

 

 

Sak:   20/16 Neste møte   
Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Fra:  OSO sekretariatet 

Møtedato: 9. juni 2016 
 

 

Neste møte er torsdag 22. september 2016 

Fra:   kl. 11:00- 15:30 

Sted:  Narvik    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


