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Sak:   21/16  

Tittel:   Referat fra møte 9.6.16 

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Møtedato: 29. september 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 9. juni 2016 godkjennes. 
 

 

 

 

 

Sak:   22/16  
Tittel:   Orientering fra OSO- representantene om aktuelle saker i egen region/ klinikk  

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO) 

Fra:  OSO representantene  

Møtedato: 29. september 2016 

 

Orienteringen gis i møte. 
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Sak:   23/16  

Tittel:   Forslag til nytt mandat for fagnettverket for lærings- og mestringstjenester mellom 

UNN og samarbeidende kommuner (Oppfølging av sak 64/15)    

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan  

Fra:  Rådgiver Monica H. Balswick og fagleder Lars Ivarsson Elverum 

Møtedato: 29. september 2016 

 

Sammendrag og anbefaling  

Den 3.12.2015 var representanter fra fagnettverket i OSO. Der la vi fram utfordringer og 

erfaringer med å ha driftet nettverket i 3 år. Dette finnes i saksnummer 64/15.  

Utfordringene er:  

1. Samhandle/samarbeide med kommuner som ikke har Lærings- og mestringstjenester eller 

kontaktperson med et overordnet syn på Læring og mestring. 

2. Honorering av brukerrepresentanter i fagnettverket 

 

Anbefaling fra fagnettverket:  
Samarbeid mellom LM tjenester i UNN og kommunene er viktig og må videreutvikles, og det 

foreslås nytt mandat for å styrke samarbeidet.  

 

Bakgrunn 

Etter anbefaling fra OSO møtet den 3.12.2015, sak 64/15, gjennomførte fagnettverket i 2016 en 

evaluering av egen funksjon og tanker for fremtiden.   

Det har til nå vært en utfordring å nå ut til kommuner som ikke har en lærings- og 

mestringstjeneste med kunnskap om at vi finnes som et nettverk. Årsaken kan være at 

kommunene har ulik struktur og at selve fagområdet læring og mestring er forholdsvis nytt som 

kommunalt satsningsområde.  

I Stortingsmelding 26 – Fremtidens primærhelsetjeneste står det: «Erfaringer viser at lærings- og 

mestringstiltak som startes opp i sykehus ikke uten videre videreføres i kommunen. Dermed kan 

effekten av igangsatte tilbud i sykehus utebli. Det trengs sterkere vektlegging av at veiledning og 

opplæring skal være elementer i et helhetlig pasientforløp på linje med medisinsk behandling. 

Lovreguleringen av pasientopplæring er ulikt formulert i helse- og omsorgstjenesteloven og 

spesialisthelsetjenesteloven, og kan oppfattes som svakere vektlagt for kommunene. For å sikre 

nødvendig pasient- og pårørendeopplæring vil regjeringen tydeliggjøre kommunenes plikt til å 

drive pasient- og pårørendeopplæring i helse- og omsorgstjenesteloven».   

Ved å tydeliggjøre pasient – og pårørendeopplæring i helse og omsorgstjenesteloven kan det 

bidra til at kommunene prioriterer dette høyere. Det vil da videre være behov for nettverket som 

en arena for samhandling.  

Erfaringer fra andre steder i Norge viser at flere kommuner velger å knytte læring og mestring 

opp mot Frisklivssentralene.  Dette mener fagnettverket er fornuftig og har allerede vært i 

kontakt med Anders Åsheim, Seniorrådgiver hos fylkesmannens i Troms.  
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Arbeidsområdene i mandatet er endret og vi foreslår følgende:   

 

 Det skal arbeides gjensidig med videreutvikling av fagnettverket for UNN HF og 

samarbeidende kommuner. 

 Fagnettverket skal arbeide for å implementere læring og mestring i kommunenes 

frisklivsarbeid.  

 Fagnettverket skal fremme utviklingsarbeid på systemnivå med fokus på friskliv, lærings- 

og mestringstjenester. 

 Fagnettverket skal ha fokus på helhetlige pasientforløp i utvikling av friskliv, lærings- og 

mestringstjenester.  

 Fagnettverket skal jobbe med å forankre og fremme bruk av Standard metode i utvikling 

av friskliv, lærings- og mestringstilbud i UNN og kommunene. 

 Fagnettverket skal bidra til økt kompetanse om helsepedagogikk til fagfolk og 

brukerrepresentanter  

 

 

Fagnettverket er opptatt av brukermedvirkning, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene. 

Etter anmodning fra OSO i 2013 sikret vi brukermedvirkning også i fagnettverket.   

Honorering av brukerrepresentant har vært en utfordring. Det er ingen økonomi i nettverket til 

dette. Alle representanter i nettverket dekker selv sine utgifter når det kommer til 

møtevirksomhet – og vi foreslår at også brukerutvalget dekker sin representant i fagnettverket.  

Vi ønsker også muligheten til å invitere inn brukerrepresentant på sak heller enn å innkalle dem 

fast.   

 

Vurdering 

Fagnettverket vurderer sin rolle i utviklingen av LM-tjenester i kommunene som en viktig arena 

der informasjonsutveksling og kompetanseoverføring på systemnivå vil være en ressurs for både 

UNN og den enkelte kommune. Dette vil bedre samhandlingen også innenfor fagfeltet læring og 

mestring, til det beste for våre pasienter og brukere.  

 

 

Forslag til vedtak:   

1. OSO tar informasjon om status for fagnettverk for lærings -og mestringstjenester til 

orientering og viderefører fagnettverket. 

2. OSO oppfordrer kommunene som ikke deltar i nettverket til å tilrettelegge for at 

frisklivssentralene deltar.  

3. OSO godkjenner forslaget om at fagnettverket kan invitere inn representanter fra 

brukerutvalget på sak. 

4. OSO godkjenner forslag til nytt mandat. 
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Sak:   24/16  
Tittel:   Orientering fra Furugården bo- og dagsenter, Narvik  

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Fra: Enhetsleder Jørgen Fridfelt 

Møtedato: 29. september 2016 

 

Orienteringen gis i møtet. 
 

 

Forslag til vedtak: 

 

Informasjon fra Furugården bo- og dagsenter, Narvik tas til orientering. 
 

 

 

 

 

 

 

Sak:   25/16  
Tittel:   Orientering fra Psykisk helse - og rusklinikken  

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Fra:  v/ kst. klinikksjef Siren Hoven 

Møtedato: 29. september 2016 

 

Orienteringen gis i møtet. 
 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Informasjon fra Psykisk helse- og rusklinikken tas til orientering. 
 

 

 

 

  



 

 

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 

 

6 

 
Sak:   26/16  

Tittel:   Samhandlingsavvik, statistikk og analyse  

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Fra:  Rådgiver Robert Strand, Samhandlingsavdelingen UNN 

Møtedato: 29. september 2016 

 

Sammendrag  

Samhandlingsavdelingen ved UNN har gitt årlige orienteringer til OSO hvor antall 

samhandlingsavvik, trender og analyser har blitt drøftet. 

Samhandlingsavdelingen UNN registrerte en økning i meldte avvik fra 2014 til 2015. Andelen 

fakturainnsigelser er relativt stabil med en liten nedgang. Økt andel avvik meldt fra UNN. Det er 

fremdeles utfordringer knyttet til fakturagjennomgang i klinikkene. 

I tillegg er selve saksbehandlingen av avvik en utfordring, da avvikssystemet i seg selv skaper en 

del unødvendige forsinkelser. 

Detaljert presentasjon av statistikk og trender vil bli vist på OSO-møtet 29.9. 

 

 

Status 

Antall meldte avvik økte betydelig fra 2014 til 2015. Fra 357 meldte i 2014 til 450 i 2015. Denne 

økningen viser seg kun i økt antall samhandlingsavvik, ikke fakturainnsigelser. Antall 

fakturainnsigelser går ned fra 174 i 2014 til 154 i 2015. For 2016 var det totalt meldt 118 

uønskede samhandlingshenvendelser per 1.6.2016. Andel fakturainnsigelser forventes å stige da 

de kommer noe på etterskudd. Andelen fakturainnsigelser som krediteres har gått betydelig ned 

fra 90 % i 2014 til ca 2/3 i 2015. For 2016 er det for tidlig å si noe om dette da tallgrunnlaget er 

for lite. Meldte avvik fra UNN var på 12 i 2014. Dette tallet var på 42 i 2015, og 19 per 1.6.2016.  

 

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. 

 

Trender 

Meldte avvik holder seg stabilt høyt, hvor 2016 naturligvis er vanskelig å si noe om foreløpig. 

Andelen fakturainnsigelser går noe ned totalt sett, noe som kan bety at UNN er blitt flinkere og 

stoppe grunnløs fakturering, samt at kommunene ikke klager på forhold som ikke forventes 

medhold i. Manglende melding om utskrivningsklar pasient i henhold til inngått tjenesteavtale, 

samt manglende tidligmelding er fremdeles de to dominerende årsakene til kreditering.  

 

UNN melder flere samhandlingsavvik. Fra å være dominert av ambulansetjenesten, er det nå 

flere avdelinger/ klinikker som melder avvik. Alvorlighetsgraden på meldte avvik holder seg 

relativt stabil. Andelen i de to alvorligste kategoriene avvik synliggjør at det meldes avvik når en 

hendelse har blitt oppfattet som alvorlig, og et reelt avvik. 

 

Igangsatte tiltak 

Som et ledd i å forbedre kvalitet på utsendelse av fakturaer ble det høsten 2015 satt i gang et fast 

månedlig møte mellom økonomiavdelingen på UNN, samhandlingsavdelingen og 

kontaktpersoner i klinikkene. Formålet med dette møtet var todelt: Først å sikre at klinikkene 

gjennomgikk fakturagrunnlaget månedlig slik at økonomiavdelingen kunne sende ut fakturaer 

månedlig, men like viktig at klinikkene fikk gode rutiner på gjennomgang av fakturagrunnlag.  
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Dette medfører at de stopper grunnløse fakturaer, og driver kontinuerlig kvalitetsforbedring i 

samhandling med kommunen. Dette møtet skal også være en arena hvor det tas opp 

problemstillinger knyttet til samhandling som de enkelte bør kjenne til. 

 

Utfordringer 

UNN klarer enda ikke å sende ut fakturaer månedlig, selv om det er mye bedre sammenlignet 

med 2014 og 2015. Dette er en prosess som samhandlingsavdelingen har mye fokus på, og hvor 

det er stor variasjon mellom klinikker på systematikk i gjennomgang av fakturagrunnlag. For  

 

2014 og 2015 var det ca 10 % av fakturagrunnlaget som ble stoppet av klinikkene. For 2016 ser 

dette ut til å være noe lavere, men her er igjen tallgrunnlaget lavere.  

 

I tillegg er saksbehandlingen av samhandlingsavvik og fakturainnsigelser tungvint og 

forsinkende. Alle saker må innom rådgiver i samhandlingsavdelingen, noe som forsinker 

prosessen betydelig. Dette gjør også at systematisk forbedringsarbeid blir mer vanskelig da 

hendelser gjerne ligger noe tilbake i tid. Det har også vært et ønske at avvik ble sendt elektronisk 

med en nasjonal pasientregisteridentifikasjon (NPR-id) i avviket. Utfordringen her har vært å få 

ett kontaktpunkt i UNN som kommunene har kunnet henvende seg til for å få dette. Behovet for 

forenkling og forbedring ble også beskrevet i OSO 2015.  

 

Nordlandssykehuset har nettopp startet en pilot mot Hadsel og Øksnes i forenkling av 

avvikshåndtering. Avvik meldes elektronisk på et questbacklignende skjema som kommer inn 

kun elektronisk. Det hadde vært ønskelig å følge dette tett. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. OSO tar informasjon om avvik, statistikk og analyse til orientering.  

2. OSO ber samhandlingsavdelinga jobbe videre med forenkling og forbedring av 

avvikssystemet og legge saken frem for OSO på et senere møte.  
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Sak:   27/16  

Tittel:   Erfaringer fra sommerdriften 
Til:  Overordnet Samarbeidsorgan   

Fra:  Avdelingsleder Magne Nicolaisen, Samhandlingsavdelingen UNN. 

Møtedato: 29. september 2016 

 

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

utfordringer knyttet til ferieavviklingen enn tidligere. Utfordringen var både knyttet til 

vanskeligheter med å rekruttere vikarer, samt et relativt høyt antall utskrivningsklare pasienter 

ved inngangen til ferieavviklingen.  

 

OSO foreslo da at organisering og samarbeid om ferieavviklingen var en sak OSO burde drøfte i 

god tid før neste års ferieavvikling. 

 

For å følge dette opp mens erfaringene fra årets ferieavvikling ennå er fersk, foreslås det at OSO-

medlemmene på møtet 29.9. gir en kort oppsummering av erfaringene fra årets ferieavvikling. 

Dernest at OSO drøfter hvordan disse erfaringene kan systematiseres og brukes til 

forbedringstiltak i forkant av neste års ferieavvikling.   

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. OSO oppnevner en arbeidsgruppe som lager forslag til forbedringstiltak knyttet til neste 

års ferieavvikling. 

2. Forbedringsforslagene tar utgangspunkt i erfaringsutveksling og diskusjon på OSO-møtet 

29.9. samt partenes egne evalueringer. 

3. Forslagene legges fram for OSO på desembermøtet.   
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Sak:   28/16  

Tittel:   Samhandlingsprisen for 2016   
Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)   

Fra:   Seniorrådgiver Beate Nyheim, Samhandlingsavdelingen UNN 

Møtedato: 29. september 2016  

 

Sammendrag og anbefaling 

Universitetssykehuset Nord-Norge og alle de 30 kommunene i lokalsykehusområdet har i 

fellesskap opprettet Samhandlingsprisen på 50.000 kroner. OSO medlemmer med stemmerett 

vedtar prisvinner, og vinneren offentliggjøres under Samhandlingskonferansen 29. november 16. 

Oversikt over kandidatene vil bli sendt OSO medlemmene i forkant av OSO møte 29. september. 

 

Bakgrunn 

UNN HF og 30 kommuner i Troms og Ofoten har i felleskap opprettet en samhandlingspris som 

består av et innrammet diplom og 50.000 kroner. Finansieringen av prisen er delt likt mellom 

kommunene og UNN og prispengene fordeles likt mellom mottakere i kommunen(e) og UNN. 

Samhandlingsprisen for 2016 utdeles under Samhandlingskonferansen som arrangeres den 29. og 

30.november i Tromsø. 
 

Følgende har mottatt Samhandlingsprisen: 

 2008 Omsorgsboliger på” Åsgårdområdet” (UNN / Tromsø kommune)  

 2009  Helhetlig svangerskaps- og fødselsomsorg (Tromsø/UNN) 

 2010  Palliativ enhet (UNN Harstad/kommunene i nærområdet) 

 2011 iBedrift   

 2012 Delt vinner mellom: 

- Kommunesamarbeid om felles helse – og omsorgtjenester 

(Interkommunalt samarbeid mellom Bardu, Lavangen, Salangen, Målselv og UNN) 

- Helhetlig behandlingskjede REO (Narvik kommune og UNN Narvik) 

  2013 Prosjektet FUNNKe- et regionalt program for implementering av elektronisk  

meldingsutveksling mellom pleie- og omsorg, fastleger og helseforetak 

 2014 ACT teamet. (Tromsø kommune og UNN) 

 2015 Samarbeidet mellom Habiliteringstjenesten i UNN og primærhelsetjenesten 

 

Overordnet Samarbeidsorgan er jury for Samhandlingsprisen. Vinneren får anledning til å 

presentere samhandlingstiltaket på Samhandlingskonferansen.  

 

Informasjon om Samhandlingsprisen 2016 og statutter er sendt ut via postmottak til 

lokalsykehuskommunene i Troms og Ofoten, publisert på UNN sin inter - og intranettside, samt i 

ulike nettverk.  
 

Statutter for Samhandlingsprisen: 
1. Samhandlingsprisen deles ut av UNN HF og kommunene i lokalsykehusområdet i felleskap. 

2. Prisen går til et pasientrettet samhandlingstiltak mellom hele eller deler av UNN HF og en eller flere 

kommuner. 

3. Systematikk, brukermedvirkning, forebygging, løsningsfokus og god ressursutnyttelse vektlegges. 

4. Finansieringen av prisen deles likt mellom kommunene og UNN HF, og prispengene fordeles likt mellom 

kommunen (e) og UNN HF. 

5. Prisen består av et innrammet diplom og 50.000 kroner. 

6. Prisen deles ut årlig på slutten av året. 

7. Alle som ønsker det kan foreslå kandidater til prisen. 

8.  Begrunnet forslag til prismottakere sendes på e- post til Oso-sekretariatet@hn.helsenord.no 

9. Overordnet Samarbeidsorgan mellom UNN og lokalsykehuskommunene (OSO) er jury. 

mailto:Oso-sekretariatet@hn.helsenord.no
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Innbetaling av prispenger: 

UNN betaler halvparten av prisen og hver kommune betaler kr. 1000,-. Kommunene får tilsendt 

faktura fra økonomiavdelingen i UNN. 

 

Vurdering 

I følge statuttene skal prisen gå til et pasientrettet samhandlingstiltak mellom hele eller deler av 

UNN og en eller flere kommuner. Systematikk, brukermedvirkning, forebygging, løsningsfokus 

og god ressursutnyttelse vektlegges. 

Begrunnede forslag til kandidater sendes OSO- medlemmene med stemmerett i egen forsendelse 

før OSO møtet 29. september.  Kandidatene vurderes i henhold til statuttene. OSO medlemmer 

med stemmerett vedtar prisvinner, og vinneren offentliggjøres under Samhandlingskonferansen 

29. november. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. OSO vedtar vinner av Samhandlingsprisen for 2016.  

2. Finansieringen av Samhandlingsprisen deles likt mellom UNN og kommunene. 

3. Hver kommune betaler kr. 1 000 etter mottatt faktura fra økonomiavdelingen UNN.  

4. Vinneren presenterer tiltaket under Samhandlingskonferansen som arrangeres 29. -30 

november 2016.  
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Sak:   29/16 

Tittel:   Evaluering av Samhandlingsreformen   

Fra:  Avdelingsleder Magne Nicolaisen, Samhandlingsavdelingen UNN   

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Møtedato: 29. september 2016 

 

Sammendrag 

I denne saken bes OSO ta stilling til forslag fra Helse Nord om evaluering av 

samhandlingsreformen.  

I forslaget inngår også egenevaluering av OSO.  

Formålet med evalueringen er å oppsummere erfaringene fra de siste 4 – 5 årenes samhandling, 

med sikte på læring og forbedring. Evalueringen vil også være et viktig bidrag til Helse Nords 

arbeid med å utarbeide en egen strategi for samhandlingsfeltet. 

Det foreslås at alle OSO’ene i Helse Nord skal gjennomføre evalueringen før årsskiftet. 

Tidsaspektet kan representere en utfordring, men denne saken skisserer hvordan dette kan 

gjennomføres innen de gitte rammer.  

 

Bakgrunn 

Det er gjennomført flere nasjonale evalueringer av Samhandlingsreformen, samt tilsyn med 

fokus på om partene etterlever forpliktelsene i de pålagte samarbeidsavtalene. Vedlagt denne 

saken følger et sammendrag av hovedfunn fra Forskningsrådet, Nasjonalt nettverk for 

implementering av samhandlingsreformen, Riksrevisjonen og Helsetilsynet. Med unntak av 

Helsetilsynet tilsyn knyttet til tjenesteavtale 5, er funnene å betrakte som generelle.  

 

Helse Nord har derfor foreslått at det gjennomføres en egen evaluering i Helse Nord-området 

med spesifikke oppsummeringer i hvert HF-område. En slik evaluering må gjøres som et 

samarbeid mellom kommunene og det aktuelle foretaket. Gjennom en slik evaluering vil en 

undersøke om de nasjonale funnene samsvarer med de lokale forholdene, og samtidig avdekke 

om det er store ulikheter i Helse Nord-området. Gjennom bruk av en felles mal kan en lettere 

systematisere arbeidet slik at vi kan lære av variasjon. 

 

Som det framkommer i forslaget fra Helse Nord foreslås det å gjennomføre evaluering etter 

utarbeidet mal og i en tre-trinns prosess: 

 Trinn 1: i hvert foretaksområde i regi av de respektive OSO’er (innen 2016). 

 Trinn 2: organiseres som dialogmøter mellom Helse Nord RHF og representanter for hvert av 

OSO’ene. 

 Trinn 3: utføres som en plenumssamling mellom Helse Nord RHF, ledere/nestledere av hvert 

OSO og ledelse i helseforetakene.  

 

Det foreslås at samhandlingslederne i HF’ene og samhandlingsansvarlige i RHF’et ivaretar 

sekretariatsfunksjoner knyttet til evalueringen, samtidig som KS / kommunesiden må inkluderes 

i arbeidet. Det var enighet om følgende vurderingselementer: 
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Vurderingselementer Del-elementer som bør/skal evalueres 

 Samarbeidsstrukturer (måter 

partene har strukturert og 

organisert oppmerksomhet, 

ledelse og ressurser) 

 

 Prosesser (arbeidsformer) 

 

 Prioriteringer 

 

 Tiltak, virkemidler 

 

 Resultater 

 Samarbeidsavtalene (på overordnet plan samt 

prosessen med utarbeidelse av avtalene) 

 Avvikshåndtering 

 Utskrivningsklare pasienter 

 KAD-senger 

 Interkommunalt samarbeid 

 Fastlegenes rolle 

 Finansiering av fellestiltak 

 Liggetider, sykehusforbruk, reinnleggelser 

 Pasienter med kroniske, sammensatte 

lidelser/pasientforløp 

 Kompetanseoverføring, hospitering 

 Meldingsutveksling, e-helse, telemedisinske 

konsultasjoner 

 Folkehelse 

 Hvordan OSO fungerer 

 

I innspillet fra Helse Nord inviteres samhandlingspartene til å peke på 10 prioriterte 

forbedringspunkt med ledsagende forslag om tiltak som kan bidra til å forbedre samhandlingen 

innen de prioriterte områdene. Tiltakene grupperes i tre kategorier: 

 Tiltak som partene må være sammen om å iverksette 

 Tiltak som primært må iverksettes i regi av helseforetakene 

 Tiltak som primært må iverksettes av kommunene. 

 

Hvordan OSO fungerer er ikke tidligere evaluert, og dette vil bli et meget viktig element i 

evalueringen.  

 

Evalueringene oppsummeres i en rapport som fremmes som sak i styret i for Helse Nord RHF, 

eventuelt også som styresak i helseforetakene. Det bør vurderes om rapporten skal behandles i 

hvert enkelt OSO og i styrene for HF’ene før behandling i RHF-styret. 

Kommunene må selv avgjøre hvordan rapporten skal behandles i de kommunale organer.  

 

 

Vurdering 

Å framskaffe mer kunnskap, og da særlig kunnskap gjeldende vår region, vurderes som viktig 

for å kunne arbeide målrettet med forbedringer. UNN og kommunene rundt UNN har en hel del 

kunnskap om hva som fungerer bra, og hvilke utfordringer partene har hatt fra tidligere: 

 Helsetilsynet har gjennomført tilsyn med fokus på Tjenesteavtale 5 og gitt sine 

tilbakemeldinger til både kommuner og foretak. 

 Det er gjennomført en prosess med revidering av tjenesteavtalene. I dette arbeidet har partene 

avdekket hva som har fungert og hva som bør forbedres. Dette er forsøkt ivaretatt i de 

reviderte avtalene. 

 Det er etablert egne samarbeidsfora rundt hvert av lokalsykehusene (Narvik, Harstad og 

Tromsø) samt rundt hvert av DPS’ene (Nordreisa, Tromsø, Lenvik, Narvik og Harstad). 

Disse møtes fast 4 ganger pr. år, og mange av sakene bærer preg av evaluering og 

forbedringsarbeid.  
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En evalueringsprosess må derfor bygge videre på de erfaringene som partene allerede har. 

 

Dersom OSO gir sin tilslutning for gjennomføring av slik evaluering vurderes tidsaspektet å 

representere en utfordring. En evaluering som skissert bør inkludere flere miljøer hos partene. 

Videre kan vi anta at økonomiske faktorer kan medføre problemer med å kunne samle større 

grupper da reise/opphold er kostnadskrevende. Å frigi personell for deltakelse kan også 

representere en slik utfordring.  

 

I sin drøfting bes OSO vurdere følgende muligheter for ivaretakelse av trinn 1 i skisserte prosess: 

1. Partene (kommunene og helseforetaket) kontaktes og blir bedt om å komme med sine innspill 

relatert til vurderingselementene og samtidig peke på 10 forbedringspunkter i prioritert 

rekkefølge. Frist for dette kan settes til medio oktober. 

2. Som mulig oppfølging eller som prosessens første ledd (da utelate pkt 1) inviteres til 

dialogmøter som følger: 

a. Avvikle dialogmøter i Tromsø, Narvik og Harstad med leger fra både spesialist- og 

kommunehelsetjenesten. 

b. Dialogmøter med pleie- og administrativt personell. Vil kunne gjennomføres via 

allerede etablerte møter i samarbeidsfora. Bør være gjennomført innen midten av 

november. 

3. OSO får framlagt referat fra dialogmøtene samt innspill fra kommunene i sitt desembermøte. 

4. OSO avsetter tid til egenevaluering i sitt desembermøte. 

 

 

Risikovurdering 

Gjennomføring av skisserte evaluering vurderes å sammenfalle med UNN’s kjerneverdier og vil 

bidra til å redusere risiko for at partene ikke etterkommer lovkrav og/eller krav i allerede inngåtte 

tjenesteavtaler samt representere et viktig bidrag til kvalitetsforbedring.  

 

Budsjett/finansiering 

Partene må selv dekke egne omkostninger. 

  

Medbestemmelse 

Partene søker i ivareta medbestemmelse ved at egne ansatte og brukerrepresentanter inviteres til 

deltakelse. Det vil være naturlig at mulig evalueringsprosess og resultater av denne forelegges 

brukerutvalg. 
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Forslag til vedtak: 

 

1. OSO gir sin tilslutning til evaluering av samhandlingsreformen. 

2. Evaluering gjennomføres ved følgende tiltak for ivaretakelse av evalueringens trinn 1: 

a. Partene (kommunene og helseforetaket) kontaktes og blir bedt om å komme med sine 

innspill relatert til vurderingselementene og samtidig peke på 10 forbedringspunkter i 

prioritert rekkefølge. Frist for dette settes til medio oktober. 

b. Som oppfølging inviteres til dialogmøter som følger: 

i. Dialogmøter i Tromsø, Narvik og Harstad med leger fra både spesialist- og 

kommunehelsetjenesten. 

ii. Dialogmøter pleie- og administrativt personell. Vil kunne gjennomføres via 

allerede etablerte møter i samarbeidsfora. Bør være gjennomført innen midten 

av november. 

3. OSO får framlagt referat fra dialogmøtene samt innspill fra kommunene i sitt desember møte. 

4. OSO avsetter tid til egenevaluering i sitt desember møte.  

 

 

Vedlegg 

 Sammendrag – Nasjonale evalueringer av samhandlingsreformen (Mottatt fra Helse 

Nord) 

 Foreslått mal for evaluering 

 

  



 

 

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 

 

15 

 
 

Sak:   30/16   

Tittel:   Konstituering av OSO med valg av leder og nestleder   

Fra:  OSO sekretariatet    

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Møtedato: 29. september 2016 

 

Sammendrag og anbefaling 

I vedtektene for OSO heter det at OSO konstituerer seg på første møte hver høst med valg av 

leder og nestleder.  

 

Bakgrunn 

Bakgrunn for saken framgår av vedtektene for OSO § 6  

«OSO konstituerer seg på første møte hver høst med valg av leder og nestleder og sekretariat. 

Ledelsens funksjonstid er ett år, men ledelsen fungerer inntil ny ledelse er konstituert. Der leder 

er fra UNN bør nestleder være fra kommunene og omvendt.  

 

Når det gjelder representasjon, sier § 3: 

«Kommunenes representanter oppnevnes av regionrådene i Troms og Ofoten/Lødingen. Tromsø 

og omegn regionråd oppnevner 2 representanter hvorav 1 skal være fra Tromsø kommune, de 

andre regionrådene oppnevner 1 representant hver, Ofoten regionråd/Lødingen oppnevner 1 

representant. UNN sine representanter oppnevnes av direktøren. Det oppnevnes personlig vara 

for alle faste representanter.» 

 

OSO vedtok i sak 51/15 følgende: 

1. Avdelingsleder Kari Holthe, Rehabiliteringsavdelingen UNN velges til leder av OSO.  

2. Administrasjonssjef Merete Hessen, Kvæfjord kommune velges til nestleder av OSO.  

 

 

Vurdering 

Inneværende periode har leder av OSO vært fra UNN og nestleder av OSO fra kommune. OSO 

velger leder fra kommune og nestleder fra UNN.  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. OSO velger xxx til leder av OSO 

2. OSO velger xxx til nestleder av OSO 
 

 

 

Vedlegg:  Liste over OSO- medlemmer. 

  Vedtekter for OSO. 
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Sak:   31/16   

Tittel:   Eventuelt   

Fra:  OSO sekretariatet    

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Møtedato: 29. september 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Sak:   32/16 Neste møte og møteplan for 2017  
Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Fra:  OSO sekretariatet 

Møtedato: 29. september 2016 
 

 

Neste møte er 1. desember 2016 

Fra:   kl. 11:00- 15:30 

Sted:  Tromsø kommune    

 

 

 

Forslag til møteplan for 2017 

 
 

Dato OSO møter 2017 Ukedag Sted 
23.februar  Torsdag UNN Harstad 

 

06. april  Torsdag UNN Tromsø   

08. juni  Torsdag Finnsnes  

28. september  Torsdag Narvik kommune 

28.og 29. november  Tirs- og onsdag Samhandlingskonferansen  

23. november Torsdag Tromsø kommune 

 

 

 

 

 

 

 

 


