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Referat fra møte i Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Møtedato:  Torsdag 9. juni 2016, kl. 11.00 – 15.30   

Sted:   DMS Lenvik  

 

 

 

Tilstede  

Kari Holthe   Leder av OSO og avdelingsleder Rehabiliteringsklinikken, UNN 

Merete Hessen  Administrasjonssjef, Kvæfjord kommune. Sør-Troms regionråd  

Tor Ingebrigtsen  Administrerende direktør, UNN  

Magne Nicolaisen  Avdelingsleder, Samhandlingsavdelingen, UNN 

Jon H. Mathisen  Klinikksjef, Akuttmedisinsk klinikk, UNN 

Liv- Synnøve Finjord  Avdelingsleder, Medisinsk klinikk, UNN Harstad 

Margrethe Hagerupsen Rådmann, Lenvik kommune. Midt-Troms regionråd 

Trond Brattland  Kommuneoverlege, Tromsø kommune. Tromsø-områdets regionråd 

Tor Kristian Grimeland Rådgiver i ledelsen, Senter for psykisk helse Ofoten, UNN Narvik 

Britt Sofie Illguth  Brukerrepresentant 

 

Medlemmer med møte- og talerett 

Knut- Ivar Berglund  Ass. fylkeslege Troms, Fylkesmannens helseavdeling 

Arnfinn Andersen  Seniorrådgiver, Det helsevitenskapelige fakultet UiT 

 

Øvrige som møtte 

Aslak Hovda Lien Kommuneoverlegetjenesten i kommunene: Berg, Dyrøy, Lenvik, 

Sørreisa, Tranøy og Torsken,” Senjalegen”( sak 11 - 15/16) 

Mona Pedersen  Prosjektleder for KomUT Nord (sak 16/16) 

Monika Dalbakk   Medisinsk klinikk, UNN Tromsø (sak 12/16)  

Lisbeth Spansvoll  Medisinsk klinikk, UNN Harstad (sak 12/16) 

Birgitte F. Åbotsvik  Medisinsk klinikk, UNN Tromsø (sak 12/16) 

Monica Andersen   Enhetsleder, Gratangen kommune (sak 17/16)  

Robert Strand   Rådgiver, Samhandlingsavdelingen, UNN 

 

Forfall 

Karin Friborg Berger  Kommunalsjef, Balsfjord kommune, Tromsø-områdets regionråd  

Alf Lorentsen   Helse- og sosialsjef, Karlsøy kommune (vara for Karin F. Berger) 

Eva T. Olsen   Kommunalsjef, Tromsø kommune, Tromsø-områdets regionråd 

Wenche Folberg  Kommunalsjef, Narvik kommune, Ofoten regionråd og Lødingen  

Steinar Sørensen  Rådmann, Evenes Kommune (vara for Wenche Folberg) 

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

Cissel Samuelsen  Rådmann, Skjervøy kommune (vara for Anne-Marie Gaino) 
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Leder for OSO Kari Holthe ønsket velkommen.  

 

 

Sak:   10/16  

Tittel:   Referat fra møte 07.04.16 

 

Referatet var sendt ut kort tid etter møtet. Det var ikke mottatt noen innsigelser eller kommentarer 

til referatet. 

 

Vedtak 

 

Referat fra OSO møte 07.04.16. godkjennes. 

 

 

 

 

Sak:   11/16  

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

 

OSO-medlemmene informerte om aktuelle saker i egen region / klinikk. Både kommuner og UNN 

melder om større utfordringer enn tidligere knyttet til ferieavviklingen. Dette skyldes i hovedsak at 

det er blitt vanskeligere å rekruttere vikarer. Organisering av og samarbeid om ferieavviklingen er 

en sak OSO bør drøfte i god tid før neste års ferie. 

 

Vedtak 

 

Orientering fra OSO-medlemmene tas til orientering. 

 

 

 

 

Sak:   12/16  

Tittel:   Pasientsentrerte tjenester - utvidelse av samarbeid    
  

 

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. 
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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.   

 

 

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 implementering av 

pasientsentrerte tjenester, tilpasset lokale behov og muligheter. 

4. OSO ber om å holdes orientert om fremdriften i videreutvikling av prosjektet.   

 

 

 

Sak:   13/16  

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

2015 med samhandling om utskriving av pasienter fra spesialisthelsetjenesten 

til kommunen    

 

Helsetilsynets rapport som oppsummerer landsomfattende tilsyn knyttet til samhandling om 

utskrivning av pasienter fra sykehus til kommuner ble gjennomgått. OSO ble videre informert om 

tiltak UNN og kommunene har gjort for å øke kvaliteten i utskrivningsprosessen. 

 

Vedtak 

 

Helsetilsynets rapport tas til orientering. 

 

 

Sak:   14/16  

Tittel:   Justering av Overordnet samarbeidsavtale    
 

Brukerutvalget har rettet en skriftlig henstilling til OSO om at punkt om brukermedvirkning i 

Overordnet samarbeidsavtale utdypes. Brev fra brukerutvalget med forslag til ordlyd ble presentert 

i møtet. 

 

Vedtak 

 

1. OSO vedtar endring av pkt. 8 i Overordnet samarbeidsavtale mellom kommunene og 

UNN.  

2. Nåværende pkt. 8 erstattes med ordlyden fra pkt 7 i den forrige versjonen av   

tjenesteavtale 2.  

3. OSO gir sekretariatet fullmakt til språklige og redaksjonelle endringer i ordlyden. 
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Sak:   15/16  

Tittel:   Forslag til plan for hvordan avtalene skal gjøres kjent blant partene 
 

 

Dette er en oppfølging av OSO vedtak i sak 3/16. OSO ble på møtet informert om arbeidet i KSU 

3/15 og hvilke planer som er foreslått knyttet til bekjentgjøring av samhandlingsavtalene samt 

arbeidet med å lage kortversjoner av disse.  

 

Vedtak 

 

1. Informasjon fra KSU 3/15 avtalerevisjon tas til orientering. 

2. Innspill fra OSO-møtet tas med i det videre arbeidet knyttet til kortversjoner og 

bekjentgjøring av avtalene. 

 

 

Sak:   16/16  

Tittel:   KomUT og regional samarbeidsgruppe – status for satsningsområdene, 

pågående arbeid, utfordringer og oppgaver framover. 

 

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. 

  

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.  

  

På OSO-møtet gav lokal koordinator for Troms/Ofoten orientering om status for KomUt Nords 

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

  

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   

 

Flere av medlemmene i Samarbeidsforum somatikk UNN Narvik og kommunene, 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 

 

 

Forslag til vedtak 
 

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. 

 

Vedtak 

 

1. OSO viser til orienteringen fra UNN, og tar til etterretning at det planlegges forbedringer i 

det ortopediske tilbudet ved UNN Narvik fra september 2016. 

 

2. OSO tar RHF-styrets beslutninger om at tilbudet innen akutt ortopedi er funksjonsfordelt 

til UNN Harstad og UNN Tromsø til etterretning.  

 

3. OSO ber om at ortopediske akuttpasienter fra Ofoten som opereres ved UNN Harstad, med 

forventet kort liggetid ferdigbehandles ved UNN Harstad slik at unødvendige 

ambulansetransporter og diskontinuitet i behandlingstilbudet unngås. 

 

4. OSO ber om at Samarbeidsforum somatikk for UNN Narvik orienteres om status i denne 

saken i løpet av oktober 2016. 
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Sak:   18/16  

Tittel:   Forslag på tiltak for å utnytte øyeblikkelig hjelp døgntilbud 

   

 

Dette er en oppfølging av OSO sak 7/16, og det ble på møtet orientert om bruken av øhd-sengene i 

Troms/Ofoten, samt forslag på tiltak for å øke bruken. 

 

Vedtak 

 

1. OSO tar informasjon om bruk av øhd-senger til orientering. 

2. OSO oppretter et KSU som har i oppgave å foreslå tiltak for at bruken av øhd-sengene skal 

bli i tråd med intensjonene. 

3. I tillegg til UNN og kommuneoverlege, bør KSU’et bestå av fastlege, rådmann, ordfører / 

KS, brukerrepresentant og enhetsleder. 

4. KSU rapporterer tilbake til OSO på møte 1. desember 2016. 

 

 

 

 

Sak:   19/16   

Tittel:   Eventuelt   

 

 

KS opplyser at årets «Høstkonferanse» avholdes i Troms 12. og 13. oktober. Hvis dialogforum 

skal inngå i dette arrangementet, er dag to (13. oktober) aktuell. 

 

Vedtak  

 

Dialogforum 2016 avholdes 13. oktober som en del av KS sin høstkonferanse. 

 

 

 

Sak:   20/16  

Tittel:  Neste møte   
 

 

Neste møte i OSO var fastsatt til 22. september 2016. Dette kolliderer med Nasjonal 

Pasientsikkerhetskonferanse i Tromsø. Det ble derfor foreslått å flytte OSO-møtet til 29.9.16. 

 

Vedtak 

 

Neste møte i OSO avholdes torsdag 29. september 2016 i Narvik.  

 

 

 


