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Sak:   10/17 

Tittel:   Referat fra OSO- møte 23. februar  

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Møtedato: 8. juni 2017  

 

Referatet ble sendt ut kort tid etter møtet. Det er ikke mottatt noen innsigelser til referatet.  

 

Det er mottatt en kommentar til sak 3/17 knyttet til Utskrivningsklare pasienter;  

«Det er viktig å vise til «omsorgstrappa» for å synliggjøre at kommunene  har et mye bredere 

tjenestetilbud å benytte når en skal planlegge utskrivning av pasienter fra sykehus. I OSO-møtet 

var det i hovedsak fokus på hvor stort omfang kommunene hadde av institusjonsplasser.» 

 

Referat fra OSO-møtet er vedlagt innkallingen. Finnes også på www.unn.no/oso 

 

 

Forslag til vedtak 

Referat fra OSO-møte 23. februar 2017 godkjennes, med tilføyelse til sak 3/17. 

 

 

Vedlegg: Referat fra OSO møte 23. februar 2017.  

Referat 17 02 

23.pdf
 

 

 

 

 

 

Sak:   11/17 

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

klinikk 

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Møtedato: 8. juni 2017  

 

 

Aktuelle saker drøftes i formøtene. 

Orienteringene gis i OSO møte. 

 

 

Forslag til vedtak  

Informasjon fra OSO-medlemmene tas til orientering. 

  

http://www.unn.no/oso
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Sak:   12/17 

Tittel:   Tekniske hjelpemidler, oppfølging av sak 36/16 
Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Fra:  Kst. avdelingsleder Torunn Fagerli, Rehabiliteringstjenesten, Tromsø kommune 

Møtedato: 8. juni 2017  

 

Sammendrag og anbefaling 
Det vises til sak 36/16 hvor ansvar og roller mellom UNN og lokalsykehuskommuner har vært 

uklar når det gjelder formidling av tekniske hjelpemidler. På denne bakgrunn opprettet OSO et 

klinisk samarbeidsutvalg hvor avklaring av arbeidsdeling og ansvarsfordeling mellom UNN og 

kommunene skulle beskrives og tydeliggjøres. Utvalget har på dette grunnlaget utarbeidet en 

felles prosedyre for partene og foreslår den vedtatt. 

 

Bakgrunn 

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) 

 

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. Erfaringene er at;  

 

• det bestilles tekniske hjelpemidler som ikke er tilpasset boligen eller pasienten 

• det bestilles tekniske hjelpemidler som ikke er nødvendig 

• det bestilles kortidslån av tekniske hjelpemidler til brukere som har varige behov  

• søknader som ikke er godt nok utredet 

 

På denne bakgrunnen fikk KSU 1- 2016 i oppgave å tydeliggjøre arbeidsdeling og 

ansvarsfordeling mellom UNN og kommunene  

 

Medlemmer av KSU 1- 2016 

Kommune 

o Leder av utvalget, kst. avdelingsleder Torunn Fagerli, Rehabiliteringstjenesten, Tromsø kommune 

o Etatsleder, Aud- Helene Dragland, avdeling for helse og omsorg, Tromsø kommune 

o Ergoterapeut, Berit Røen, Narvik kommune 

o Avd.leder, Hanne Sissel Mikalsen Berg, avd. rehabilitering, Helsehuset, Harstad kommune 

o Fysioterapeut, Irene Skoglund, Balsfjord kommune 

UNN 

o Ergoterapeut, Lise Figenschow, Ergoterapi- Logopedi og Sosionomtjenester, (NOR) klinikken 

o Ergoterapeut, Grete Jakobsen, Medisinsk klinikk. Pasientsentrert helsetjenesteteam. (Psht) 

o Sykepleier/ utreisekoordinator, Cilie Jonassen, Ortopedi- og plastkirurgisk avdeling 

o Rådgiver Regional koordinerende enhet, Tove Hauan Lovli, Samhandlingsavdelingen 

o Seniorrådgiver, Beate Nyheim, OSO -sekretariatet, Samhandlingsavdelingen 

Andre 

o Representant fra NAV, Åse Seljebu, Hjelpemiddelsentral Troms  

o Teamleder, Silje Tollefsen, Hjelpemiddelavdelingen, Troms produkt. Tromsø kommune 

o Brukerrepresentant, Roger Martin Pedersen, NAV Troms 
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Møtevirksomhet 

Utvalget har gjennomført tre fysiske møter og har jobbet via e- post mellom møtene. 

 

 

Vurdering 

Utvalget mener at vedlagte prosedyre for formidling av tekniske hjelpemidler tydeliggjør krav til 

kompetanse og ansvar- og arbeidsfordeling mellom partene. Prosedyren må inkluderes i de 

interne opplæringsrutinene. Samarbeidsfora mellom UNN og lokalsykehuskommunene bør også 

bidra til å gjøre prosedyren kjent. Videre bør KSUet i løpet av 2018 etterspørre erfaringene med 

prosedyren og justere den ved behov.  

 

 

 

 

Forslag til vedtak 

 

1. OSO vedtar prosedyre for formidling av tekniske hjelpemidler for UNN og 

lokalsykehuskommunene 

2. Utvalget følger opp og evaluerer prosedyren primo september 2018 

 

 

 

Vedlegg: Forslag til prosedyre     

Sak 12 - 17 

Prosedyre Tekniske hjelpemidler.pdf
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Sak:   13/17 

Tittel:   Erfaringer og effekter av Pasientsentrert helsetjenesteteam  
Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Fra:  Monika Dalbakk, prosjektleder Med.kl. UNN og Gro Berntsen, seniorforsker NSE 

Møtedato: 8. juni 2017  
 

 

Sammendrag og anbefaling 

 

Årsrapporten for prosjekt Pasientsentrert helsetjenesteteam (PSHT) 2016 presenterer PSHTs 

erfaringer etter drøyt to års pilotering (vedlegg 1). Forskning på PSHT pågår og tidlige 

forskningsresultater skal snart publiseres (vedlegg 2). OSO får i møtet presentert både 

forskningsresultater og teamenes erfaringer med samarbeid og oppfølging av pasienter med 

sammensatte sykdommer.  

 

Basert på prosjektets erfaringer og forskningsresultater kommer PSHT også med anbefalinger 

om hvordan helsetjenesten for pasienter med sammensatte sykdommer og stort 

helsetjenestebehov kan styrkes. Anbefalingene deles med OSO med tanke på videreutvikling av 

pasientsentrerte helsetjenester i alle kommuner i samarbeid med UNN (OSO sak 3/17).  

 

En aktuell arena fremover for videreutvikling av pasientsentrerte helsetjenester kan være 

Læringsnettverket for gode pasientforløp for eldre og kronisk syke, som KS nå planlegger å 

starte opp for kommuner og sykehus i Troms/Ofoten og Finnmark.   

 

Bakgrunn 

 

Prosjekt pasientsentrert helsetjenesteteam ble etablert mellom UNN, Tromsø kommune og 

Harstad kommune i 2014. Prosjektet har sitt utspring blant annet i kartleggingsarbeid i Troms- 

Ofoten regionen, utført i forbindelse med OSOs Troms- Ofoten prosjekt. Utvidelse av prosjektet 

til flere kommuner er nå startet og samarbeid om PSHT er så langt etablert med Balsfjord, 

Karlsøy og Lenvik kommuner.  

 

Vurdering 

 

PSHT erfarer at teamene som er satt sammen på tvers av sykehus og kommune (Tromsø og 

Harstad) bidrar etter intensjonene i prosjektet, dvs. bidrar til en mer pasientsentrert, helhetlig og 

proaktiv helsetjeneste til pasienter som blir henvist til teamet. Tidlige forskningsresultater støtter 

opp om dette og vil bli nærmere presentert i møtet.  

 

PSHT teamene i både Tromsø og Harstad erfarer stor variasjon i hvordan man får til god 

samhandling med øvrige helsetjenester vedr. denne pasientgruppen. PSHT avdekker flere 

risikoområder og svikt i dagens helsetjeneste, både rundt enkelt pasienter og på systemnivå. 

Årsakene til at ting svikter synes å være sammensatt. Trygge og helhetlige pasientforløp for 

denne pasientgruppen er avhengig av tett samarbeid mellom pasient, pårørende, PSHT og øvrige 

involverte helsearbeidere som pasienten møter gjennom sitt sykdomsforløp. 

Observasjonskompetanse, koordinering og planlegging av helsetjenestene sammen med 

pasienten bør tildeles et betydelig større fokus både i sykehus og kommune. 
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PSHT prosjektet anbefaler ledelsen i UNN og kommunene å:  

 

1. Etablere felles og lokale team 

Partene anbefales å samarbeide om etablering av tverrfaglige, pasientsentrerte helsetjenesteteam 

i alle tre lokalsykehus og DMS-ene i Midt-Troms og Nord-Troms, samt etablering av lokale 

team/faste ressurspersoner i øvrige kommuner. Teamene/ressurspersonene vil kunne bidra til 

utvikling av pasientsentrerte metoder lokalt og i UNN.  

 

2. Implementere pasientsentrerte metoder 

Partene bør samarbeide om å implementere pasientsentrerte arbeidsmetoder i alle ledd av 

helsetjenesten som ivaretar helsetjenester til pasienter med sammensatte sykdommer. All 

helsetjeneste tar utgangspunkt i hva som er viktig for pasienten.  

 

3. Sikre koordinering over tid 

Både UNN og den enkelte kommune bør sette etablerte og nyetablerte koordinatorfunksjoner i 

stand til å koordinere på individnivå, også over organisatoriske grenser. Dette innbefatter også 

etablering av en felles, helhetlig oppfølgingsplan. 

 

4. Utvikle en proaktiv helsetjeneste 

Det bør utvikles systemer for å identifisere pasienter i risiko for rask utvikling av sykdom og 

funksjonssvikt, det vil si pasienter som har behov for helhetlig oppfølging og koordinering av 

helsetjenester. De som har behov tildeles en koordinator.  

 

Partene bør samarbeide om styrking av observasjonskompetansen blant ansatte som arbeider 

med pasienter med sammensatte, kroniske sykdommer.  

 

Hvert ledd i helsetjenesten må tydelig kommunisere sine anbefalinger for videre oppfølging og 

observasjoner etter utskrivelse fra sykehus og kommunal institusjon. Anbefalinger og tiltak må ta 

utgangspunkt i pasientens målsettinger og innarbeides i pasientens oppfølgingsplan.  

 

Konklusjoner:  

Pasientsentrerte helsetjenesteteam i Tromsø og Harstad bidrar etter intensjonene dvs. bidrar til en 

styrking av helsetjenestene til eldre med sammensatte sykdommer. Trygge, helhetlige 

pasientforløp for denne pasientgruppa er avhengig av tett samarbeid mellom pasient, pårørende, 

PSHT og øvrige involverte helsearbeidere pasienten møter gjennom sitt sykdomsforløp. 

  

PSHT bidrar til at pasientens målsettinger blir synliggjort gjennom sykdomsforløpet og at 

helsetjenestene tilpasses til det som er viktig for pasienten.  

 

Gjennom å styrke helsetjenesten første tiden etter utskrivelse fra sykehus er PSHT også med på å 

forebygge re-innleggelser i sykehus.  

 

Vedlagt finner dere et sammendrag av forskningsresultatene slik de ble presentert på en 

forskningskonferanse i Dublin i mai i år. Forskningsresultatene viser en overraskende sterk 

effekt på risiko for død, samt en forventet reduksjon i forbruk av øyeblikkelig hjelp i sykehus.  
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Forslag til vedtak 

 

1. OSO tar informasjon om erfaringer og effekter av PSHT til orientering.  

2. OSO slutter seg til prosjektets anbefalinger om å utvikle Pasientsentrerte 

helsetjenesteteam i alle kommuner jfr. vedtak i OSO sak 3/17.   

 

 

Vedlegg 

1. Årsrapport 2016 

Sak 13- 17  

Arsrapport PSHT endelig versjon.docx
 

 

 

 

2. Abstract PACT  

Sak 13- 17 Berntsen 

IFIC PACT abstract pdf - Adobe Acrobat Pro.pdf
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Sak:   14/17 

Tittel:   Samarbeid rundt utlysning og tilsetting i LIS del 1- stillinger,  

  oppfølging av sak 4/17 

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Fra:   Seniorrådgiver Guri Lajord og seniorrådgiver Beate Nyheim 

Møtedato: 8. juni 2017  
 

 

Sammendrag og anbefaling 

 

OSO vedtok å sette med et klinisk samarbeidsutvalg (KSU) som skal utrede muligheter og 

utfordringer knyttet til samarbeidet rundt utlysning av og tilsetting i LIS del 1-stillinger.  

Utvalget skulle også utarbeide forslag til ny samarbeidsavtale for UNN og kommunene.  

Utvalget anbefaler at OSO vedtar vedlagte samarbeidsavtale. 

 

Bakgrunn 

Våren 2017 er det overgang fra turnuslegeordning til LIS del 1.  

 

Av den nye forskriftens §11 framgår det at helseforetak og kommuner skal samarbeide om 

utlysning av stillinger. Disse skal lyses ut koblet, og koblingen kan skje etter  

- § 11a) samtidig ansettelse i helseforetak og en bestemt kommune, eller etter  

- § 11b) ansettelse i helseforetak, med rett til ansettelse i en av helseforetakets 

samarbeidende kommuner.  

 

På bakgrunn av de erfaringer man har fra de ulike tilsettingsmodeller anbefaler utvalget 11b. 

 

Utvalget anbefaler følgende organisering i utvelgelsen av kommuneplassene: 

Kandidatene leverer innen en gitt frist en prioriteringsliste hvor alle definerte kommuner 

rangeres. Arbeidsgivers representanter og tillitsvalgt for LIS1-legene fordeler deretter plassene 

etter en trukket rekkefølge og utfra innsendt prioriteringsliste. 

 

Arbeidskontrakt mellom LIS1-lege og kommune undertegnes snarest mulig etter fordeling. 

 
Det ble diskutert hvorvidt LIS1-leger som skal ut i fødselspermisjon skal tildeles stilling i 

kommune samtidig som de øvrige LIS1-legene. KSU-et kom fram til at det er mest ryddig og 

forutsigbart å tildele plass til den gravide på samme tid som de øvrige. 
 

KSU 2 – 2017 anbefaler at kommunene og UNN viderefører sin praksis med å involvere 

kommunene i tilsettingsprosessen.  En måte å gjøre dette på er etter modell fra Harstad-området: 

En kommuneoverlege som representerer kommunene deltar i tilsettingsprosessen på følgende 

ledd:  

 Får tilsendt utkast og gir innspill til utlysningstekst.  

 Får liste over søkere (etter at den er «vasket» en runde av HR- avd. på UNN). 

 Gir innspill om ønsker vedr. kandidater som skal innkalles til intervju. 

 Frivillig om kommunens representant vil delta i intervjurunden, men han/hun holdes 

løpende orientert. 

 Deltar i et avsluttende møte der man rangerer og innstiller kandidatene.  
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Utvalget har drøftet hvordan kommuneplassene kan gjøres mer attraktiv og foreslår følgende 

tiltak. 

 Kommunene oppfordres til å «reklamere» for sin kommune, f.eks. på kommunens 

hjemmeside, gjennom informasjonsskriv (gjerne med referanser og positive sitater fra 

tidligere turnusleger/LIS1-leger som har jobbet i kommunen) m.m. 

 Koordinator for kommunene inviteres til introduksjonsuken for LIS1-legene ved oppstart 

i sykehuset. Koordinator informerer da om primærhelsetjenesten og de ulike kommunene 

i det aktuelle området, samt redegjør for når og hvordan tildeling av stillingene i 

kommunene foregår 

 Det opprettes kontaktperson i alle kommunene som samarbeider med koordinator. 

Kontaktpersonen skal være tilgjengelig for LIS1-leger som etterspør informasjon, har 

behov for avklaring rundt kommunetjenesten osv. 

 

Utvalget foreslår for øvrig å følge lovhjemler og nasjonale forskrifter. Det vil ikke praktiseres 

lokale særordninger ut over dette slik som tidligere. Fylkeslegen har gitt sin støtte til at 

særordningene avvikles. 

 

Utvalget har bestått av 

Seniorrådgiver Guri Lajord, KS. Kommuneoverlege Barbro Hætta, Skånland kommune. 

Rådgiver Torill H. Eriksen, HR senteret UNN. Koordinator Elin Benedikte Skog, Klinisk 

utdanningsavdeling UNN og seniorrådgiver Beate Nyheim, OSO-sekretariatet. 

 

Vurdering 

For å ivareta og sikre bred rekruttering av legespesialister til både primær- og 

spesialisthelsetjenesten er det fordelaktig at UNN og kommunene fortsetter et utvidet samarbeid 

som ikke bare omfatter utlysning av LIS1-stillinger, men også selve tilsetting. 

 

KSU-et har på bakgrunn av erfaringer fra den søknadsbaserte turnuslegeordningen kommet til at 

koblingsmodell etter § 11b) helseforetak – kommunegruppe er å anbefale. Dette gir minst 

logistikkutfordringer i fbm. permisjoner og utsettelser, samt et større handlingsrom for 

kommunene mht. å finne plass til LIS1-lege som kommer utenom de ordinære oppstartene pga. 

permisjon eller annet fravær. Gruppekobling er også i tråd med ønskene fra kommuneoverleger 

som deltok i diskusjon rundt dette i kommuneoverlegeforum våren 2016. 

 

KSU-et foreslår å avvikle de to særordningene som har vært gjeldende i UNN-området i den 

søknadsbaserte turnuslegeordningen; 1) særplass til enslige forsørgere med barn i skolepliktig 

alder, og 2) mulighet for internt bytte av plass innen 1 uke etter fordeling av kommuneplassene. 

 

Forslag til vedtak 

 

1. OSO slutter seg til at UNN og kommunene fortsetter et utvidet samarbeid rundt tilsetting 

i stillinger for lege i spesialisering del 1 

2. OSO anbefaler UNN og kommunene å gi sin tilslutning til ny samarbeidsavtale om 

tilsetting av lege i spesialisering del 1 
 

 

Vedlegg: Forslag ny samarbeidsavtale   

Sak 14- 17 

Samarbeidsavtale LIS1 UNN og kommune.docx
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Sak:   15/17 

Tittel:   Revisjon av tjenesteavtale 4 og ledsageravtalen  
Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Fra:  Avdelingsleder Magne Nicolaisen, Samhandlingsavdelingen UNN 

Møtedato: 8. juni 2017 

 

Sammendrag  

 

På OSO-møte i april 2016 ble KSU 3/15 sitt forslag til revisjon av Overordnet samarbeidsavtale 

samt 10 tjenesteavtaler behandlet. Revisjon av tjenesteavtale 4 og ledsageravtalen ble utsatt i 

påvente av politiske avklaringer. På dagens møte legges det fram forslag på revidert 

tjenesteavtale 4 og ledsageravtale. 

 

Saksframstilling 

I arbeidet med revisjon av overordnet samarbeidsavtale og tilhørende tjenesteavtaler, ble revisjon 

av Tjenesteavtale 4 og ledsageravtalen utsatt i påvente av ny nasjonal veileder for kommunenes 

øyeblikkelig hjelp døgntilbud. KSU 3/15 som har jobbet med revisjonen av avtalene har nå 

gjennomgått og revidert tjenesteavtale 4 og ledsageravtalen, og disse legges fram til behandling i 

OSO. 

 

Tjenesteavtale 4 «Samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for 

øyeblikk hjelp (ØHD) etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-5 tredje 

ledd» 

Fra og med 1.1.16 hadde alle kommuner plikt til å ha etablert et tilbud om døgnopphold for 

øyeblikkelig hjelp for somatiske pasienter. Fra 1.1.17 ble denne plikten utvidet til også å gjelde 

pasienter innen rus og psykisk helse. I vedlagte forslag til ny tjenesteavtale 4 er derfor den største 

endringen at tilbudet om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp nå er etablert i alle kommuner, 

mens den gamle avtalen hadde som intensjon at kommunene skulle etablerer slikt. 

 

Tilbudet er imidlertid svært ulikt organisert i kommunene.  Det foreslås derfor at hver kommune 

selv beskriver hvordan tilbudet er organisert i avtalens punkt 5, og at driftsavtalen som er laget i 

tilknytning til hvert av tilbudene følger som vedlegg til selve tjenesteavtalen.  

I driftsavtalen framkommer hvor ØHD-sengene er lokalisert, hvilken bemanning som er 

tilknyttet tilbudet, hvilke pasientkategorier som er målgruppe, tilgjengelig utstyr etc.  

 

Vedlagt er forslag på revidert avtale samt et dokument som viser ny og gammel satt opp mot 

hverandre. 

 

Tjenesteavtale 4 

revidert 17.doc
      

Tjenesteavtale 4 

speil gammel vs ny.docx
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Ledsageravtalen  «Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten 

og ved opphold i sykehus» 

I forlag til ny Ledsageravtale er det relativt få endringer. I forslag til revidert avtale er formelle 

feil korrigert. Tilbakemeldingene for øvrig var at den opprinnelige avtaleteksten var OK, men at 

utfordringen for UNN og kommuenen erå få til en god dialog om ledsagerfunksjonen. 

 

Vedlagt er forslag på revidert avtale samt et dokument som viser ny og gammel satt opp mot 

hverandre. 

 

Ledsageravtalen 

revidert17.docx
    

Ledsageravtalen 

speil ny vs gammel.docx
 

 

Vedlegger også reviderte «Retningslinjer for organisering av transport og ledsagelse av pasienter 

som skal innlegges ved psykiatrisk akuttpost».  

 

Retningslinjer 

tranport psykisk syke 27.3.17.docx
 

 

 

 

Forslag til vedtak 

 

1. OSO anbefaler kommuner og UNN å inngå tjenesteavtale 4 og Ledsageravtalen. 

 

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. 
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Sak:   16/17 

Tittel:   Ansatterepresentasjon i OSO - vedtekstendring  

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Fra:   Tromsø kommune 

Møtedato: 8. juni 2017  

 

Saksframstilling 

 

Oppfølging av sak 5/17. 

Deltakelse av tillitsvalgte i OSO har vært et gjentakende tema. OSO har valgt å vedta at 

forankring hos ansatterepresentanter må gjøres i hver virksomhet før saken kommer til OSO. 

Tromsø kommune har i sak 215/16 «Reviderte samarbeidsavtaler mellom Universitetssykehuset 

i Nord-Norge (UNN) og Tromsø kommune» vedtatt at «Ansattes organisasjoner skal være 

representert i Overordnet Samarbeidsorgan (OSO) mellom Tromsø kommune og UNN». 

 

Basert på vedtaket i kommunestyret i Tromsø kommune ønsker kommunen at saken tas opp til 

ny behandling med forslag om at ansattes organisasjoner skal være representert i OSO. 

Endring eller utvidelse av sammensetning krever endring av vedtektene. I vedtektene til OSO 

fremgår det at endring av vedtekter må diskuteres i ett møte og vedtas i neste møte med 2/3 

flertall jf.§ 7. 

 

 

 

Forslag til vedtak 

 

1. Vedtektene for OSO endres slik at ansatte blir representert i OSO. 

2. OSO tilbyr to representanter fra relevante fagforeninger fast plass i OSO. 

3. Saken tas opp til ny behandling i det påfølgende OSO møte for endelig beslutning. 
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Sak:   17/17 

Tittel:   Rapport «Samhandling om utskrivningsklare pasienter» 
Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Fra:  Avd.leder Magne Nicolaisen, UNN 

Møtedato: 8. juni 2017  

 

Saksframstilling: 

 

Etter oppfordring fra Helse Nord RHF og med innspill fra Samhandlingsutvalget i Helse Nord, 

har Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSD) gjennomført en studie av endringer som skjer, og 

har skjedd, i Helse Nord-området etter innføring av Samhandlingsreformen. NSD har studert 

fastlegenes medvirkning og samhandling rundt utskrivningsklare pasienter med utgangspunktet i 

hvordan fastlegene ser dette med egne øyne, og supplert med hjemmetjenestens og 

tildelingsledernes perspektiver. Videre har de utforsket hvordan disse ulike aktørene forholder 

seg til samhandlingsavvik og hvordan de på ulike måter håndterer avvikene. 

 

Rapportens anbefalinger;  

«Når samhandlingen svikter: Innspill til forbedringer»  

 

På bakgrunn av denne studien har NSD formulert tre innspill til forbedringer, for å oppnå bedre 

samhandling om utskrivningsklare pasienter.  Siden denne studien omfatter intervjuer med 

fastleger og ansatte i pleie- og omsorgstjenesten i kommuner, er forbedringsinnspillene rettet fra 

kommunen og mot spesialisthelsetjenesten, og ikke omvendt. 

 

- For å forbedre fastlegens oppfølging av utskrivningsklare pasienter: 

o Sykehusene må sende epikrise til fastlegen samtidig som pasienten skrives ut, eller ta 

kontakt med fastlegen i de tilfeller man vet at epikrisen er forsinket men hvor det er 

nødvendig at fastlegen raskt får informasjon. 

 

- For å forbedre samhandlingen mellom sykehus og kommuner 

o Sykehusene må møte egne turnuslegers opplærings- og veiledningsbehov når det gjelder 

epikriseskriving. 

 

o Andre måter å løse sviktende samhandling på enn et system hvor håndteringen utsettes og 

flyttes bort fra der svikten har skjedd bør vurderes. Håndteringen bør flyttes nærmere der 

svikten har skjedd, både i tid og rom. 

 

 

Forslag til vedtak 

OSO tar rapporten «Samhandling om utskrivningsklare pasienter» til orientering. 

 

 

Vedlegg: Rapport Samhandling om utskrivningsklare pasienter. 

Rapport 

Samhandling om utskrivningsklare pasienter 2017.pdf
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Sak:   18/17 

Tittel:   Oppfølgning sak 3/17 om utskrivningsklare pasienter  
Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Fra:  Rådmann Anne-Marie Gaino, leder av OSO 

Møtedato: 8. juni 2017  

 

Saksframstilling: 

 

Under sak 3/17 på OSO-møte 23. februar-17 ble problematikken rundt utskrivningklare pasienter 

grundig diskutert. OSO-fattet et vedtak i flere punkter; 

  
1.  OSO oppfordrer regionrådene og UNN til å arrangere møter med tema «framtidens helse- og 

omsorgsutfordringer – hvordan møte de demografiske endringene?» 

Til møtet inviteres også helse- og omsorgspolitikere, kommunens administrasjon samt brukerrepresentant. 

Tema på møtet bør være  

o beredskaps- og koordineringsplaner for å møte framtidens helse- og omsorgsutfordringer,  

o etablering av møteplasser på beslutningsnivå mellom UNN og kommunen, hvor målet er å kvalitetssikre 

utskrivningsprosessen og koordinere kapasitetsutnyttelsen i regionen. 

o tiltak for bruk av KAD-sengene i tråd med intensjonene. 

2.  OSO anbefaler at Pasientsentrert team etableres i alle kommuner i samarbeid med UNN.  

o Økt bruk av velferdsteknologi settes opp som eget tema i OSO møte høsten-17.  

3.  OSO oppnevner et KSU som lager prosedyrer for inn- og utskrivning av pasienter, inkludert plan for hvordan 

prosedyrene skal implementeres i organisasjonene.  

o Innrapporterte avvik benyttes i pågående arbeid og etter vedtatte prinsipper for kontinuerlige forbedring. 

4. UNN kontakter Helse Nord IKT for å rette opp feil i DIPS-uttrekk til virksomhetsdata.  

o Viktigheten av å endre status i DIPS presiseres i opplæring av UNN-ansatte. 

5.  OSO anmoder Fylkesmannen til å koordinere arbeidet hvor kommunene lager planer for hvordan kapasiteten i 

kommunene på en enkel og forutsigbar måte kan utnyttes på tvers av kommunegrensene.  

 

6. UNN utarbeider prosedyrer knyttet til bestilling av ambulanse for utskrivningsklare pasienter.  

 
 

Det vil på OSO-møtet bli gitt en muntlig oppdatering for status på oppfølgningen av dette 

vedtaket.  

 

 

Forslag til vedtak 

OSO tar informasjon om oppfølgning av vedtak i sak 3/17 til orientering. 
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Sak:   19/17  

Tittel:   Oppnevning av kommunal representant fra OSO til Nordnorsk  

   samarbeidsorgan for helseutdanning 

Til:   Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Fra: Seniorrådgiver Guri Moen Lajord, KS.  

Møtedato: 8. juni 2017 

 

Sammendrag 

Nordnorsk samarbeidsorgan for helseutdanning (NNSH) er et regionalt strategisk møteforum 

bestående av Helse Nord RHF, KS, Fylkesmannen, fylkeskommunen, Sametinget, 

universitetene, helseforetak og kommuner. NNSH møtes ca. en gang pr. halvår og tar opp saker 

som berører dimensjonering av utdanningstilbud, samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og 

tjenesteytere, og vurderer behov for innhenting av dokumentasjon og fakta av betydning for 

framtidig strategi for helseutdanning i landsdelen. I de siste møtene har det vært stort frafall blant 

kommunenes representanter. Dette ønsker NNSH å gjøre noe med, og vil derfor invitere OSO til 

å utnevne representant til NNSH blant egne kommunale medlemmer. Gjennom dette håper en å 

styrke kommunal deltakelse i møtene til NNSH. 

 

Bakgrunn / saksframstilling  

Nordnorsk samarbeidsorgan for helseutdanning ble etablert og hadde oppstart våren 2015. 

Etableringen kom som et resultat av KS/Helse Nord-prosjektet «kompetanseutfordringer som 

følger av samhandlingsreformen». Prosjektet ble gjennomført i to faser i 2011-2013, for å ha et 

best mulig grunnlag for en systematisk kompetanseutvikling i landsdelen. Prosjektet utarbeidet 

to delrapporter.  

Del 1 er en statusrapport over eksisterende utdanningstilbud, felles arenaer for 

kompetanseutvikling og kompetansebehov i kommunene.  

 

Del 2 inneholder forslag til tiltaksplan for perioden 2014-2016, inndelt i 6 tiltaksområder:  

1. Utvikle samspillsarena – helsefaglige utdanninger og helsetjenesten  

2. Utvikle høyere helsefaglige grunn- og videreutdanninger i Nord-Norge  

3. Utvikle kunnskaps- og kompetanseoverføring som samhandlingsvirkemiddel  

4. Utrede kompetanseutfordringer i små kommuner  

5. Utrede utvikling av undervisningstiltak om pasientsentrert helsetjeneste  

6. Opplærings- og utdanningsbehov for leger i primærhelsetjenesten som følger av 

samhandlingsreformen  

 

Etablering av NNSH er knyttet til tiltaksområde 1: Utvikle samspillsarena – helsefaglige 

utdanninger og helsetjenesten.  

 

NNSH’s sammensetning pr. sept. 2016:  

 1 repr. fra hvert av universitetene (2)  

 1 felles repr. fra fylkesmennene  

 1 felles repr. fra fylkeskommunene  

 1 repr. fra Helse Nord RHF  

 1 repr. fra hvert av helseforetakene (unntatt Sykehusapotek Nord)  

 1 repr. fra KS  

 5 repr. fra kommunene 

 1 repr. oppnevnt av Sametinget  

 1 repr. fra tannhelsetjenesten  
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Kommunerepresentanter ble oppnevnt av KS’ rådmannsutvalg og er p.t. fra følgende kommuner: 

Brønnøy, Saltdal, Tromsø, Alta og Porsanger. (Vara er oppnevnt fra Målselv og Hattfjelldal.) 

Kommunene representeres av rådmannen eller den han/hun delegerer vervet til. 

 

Samarbeidsorganet er et strategisk organ med møter 1-2 ganger pr. år, og har følgende mandat:  

1. Samordne arbeidet for dimensjonering av regionale helsefaglige utdanninger i tråd med 

regionens behov  

2. Legge til rette for hensiktsmessig samarbeid mellom tjenestene og 

utdanningsinstitusjonene i utforming av helsefaglige studieprogram herunder også 

ivaretakelse av kvalitet i praksis  

3. Fremskaffe dokumentasjon som skaper et faktabasert beslutningsgrunnlag for 

samarbeidsorganets videre arbeid  

 

Etter at det har vært stort forfall fra kommunerepresentantene på de siste møtene, har NNSH i 

sist møte drøftet tiltak for å styrke den kommunale deltakelsen i samarbeidsorganet.  

I referat fra møte i NNSH 8. mai 2017 står det følgende: 

2. Møtet foreslår å endre kommunerepresentasjon:  

Alle OSO (overordnede samarbeidsorgan) inviteres til å utnevne kommunerepresentanter til 

nord-norsk samarbeidsorgan for helseutdanning 

NNSH og OSO vil til tider diskutere og behandle saker som er nær knyttet til hverandre og kan 

ses i sammenheng, f.eks. rekruttering og kompetansebehov. Det kan dermed være en fordel at 

det er samme representant som stiller både i OSO og NNSH. Dette vil styrke informasjonsflyten 

mellom samarbeidsorganene, og representanten kan bidra med førstehånds kunnskap inn til 

begge møtearenaene.  

 

Forslag til vedtak: 

1. OSO støtter forslag fra Nordnorsk samarbeidsorgan for helseutdanning om styrking av 

den kommunale representasjon i NNSH gjennom å supplere med representanter som er 

medlem av OSO. 

2. OSO ser at det kan være nyttig å ha en representant som deltaker i begge 

samarbeidsorganene. 

3. OSO oppfordrer sine kommunale medlemmer til å oppnevne en representant m/vara til 

Nordnorsk samarbeidsorgan for helseutdanning. Representanten bør primært være ett av 

OSO’s faste kommunale medlemmer, eller ett av varamedlemmene. Det samme gjelder 

for oppnevning av vara til NNSH. 
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Sak:   20/17 

Tittel:   Regionalt samarbeidsutvalg mellom Helse Nord og kommunene i  Nord-Norge  
Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Fra:  Avd. leder Magne Nicolaisen, UNN 

Møtedato: 8. juni 2017  

 

Bakgrunn og saksframstilling 

Gjennom denne saken inforeres OSO om igangsatt arbeid med å justere mandatet for Regionalt 

samarbeidsutvalg og dermed legge til rette for gjenopptagelse av arbeidet i dette utvalget.  

Regionalt samarbeidsutvalg ble etablert i 2009, med KS Nord og Helse Nord RHF som parter, 

som et overordnet, strategisk organ innen samhandlingsfeltet. Utvalget har ikke hatt møter på 

mange år, men det ble i møte 22. februar 2017 enighet mellom partene om å gjenoppta arbeidet i 

dette utvalget. Partenes felles erkjennelse av at arbeidet med samhandling ikke har fått den kraft 

som lå i samhandlingsreformens visjoner, har vært  motiverende for å gjenoppta arbeidet i 

utvalget.  

 

Helse Nords overordnede strategi om forbedring gjennom samarbeid, vektlegger samarbeid med 

viktige samhandlingsparter. I tråd med de ideer og visjoner som lå til grunn for 

samhandlingsreformen, er kommunene en svært viktig samhandlingspart for helseforetakene. I 

den grad Regionalt samarbeidsutvalg kan bidra til å fasilitere samarbeidet med kommunene, vil 

dette organet også kunne bidra til å oppfylle Helse Nords strategi.  

 

Aktuelt  

Det siste halvåret har det på administrativt nivå vært avklarende drøftelser mellom Helse Nord 

RHF og KS Nord, med sikte på å berede grunnen for gjenopptagelse av arbeidet i Regionalt 

samarbeidsutvalg. På grunnlag av disse drøftelsene ble det avholdt et møte den 22. februar 2017, 

der Regionalt samarbeidsutvalg ble rekonstituert med styreleder i Helse Nord RHF, Marianne 

Telle, som leder. I dette møtet ble det gitt noen føringer for justering av det opprinnelige 

mandatet. De viktigste justeringene er av redaksjonell art og gjelder nødvendige språklige og 

innholdsmessige tilpasninger til en situasjon der selve prosjektet med samhandlingsreformen 

(2012-2015) er tilbakelagt, selv om de samhandlingsutfordringene som møter oss framover er de 

samme.  

 

Regionalt samarbeidsutvalg videreføres med åtte medlemmer oppnevnt av hhv KS-Nord-Norge 

og Helse Nord RHF. Partene har gitt sin tilslutning til de justeringene som er gjort, og 

foreliggende avtale har allerede fått tilslutning av fylkesstyrene i KS Troms og KS Nordland, 

men er foreløpig ikke behandlet i KS Finnmark eller i styret for Helse Nord RHF.   

 

Utvalget forutsettes å avholde to møter per år; neste møte avholdes 4. september 2017. Det 

understrekes at Regionalt samarbeidsutvalg er et strategisk organ med sikte på å gi en mer felles 

retning for strategier og tiltak innen samhandlingsfeltet, men at utvalget ikke kan fatte vedtak 

som binder partene. Det vises for øvrig til vedlegget om avtale og mandat, der det redegjøres 

nærmere for arbeidsform og avgrensning av utvalgets oppgaver 

 

Forslag til vedtak 

OSO tar informasjon om reetablering av Regionalt samarbeidsutvalg til orientering. 

Vedlegg: Forslag til avtale og mandat for Regionalt samarbeidsutvalg  

Forslag revidert 

mandat 9.mai 17.docx
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Sak:   21/17  

Tittel:   Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke - Læringsnettverk for 

Troms/Ofoten og Finnmark 

Til:   Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Fra: Seniorrådgiver Guri Moen Lajord, KS  

Møtedato: 8. juni 2017 

 

 

Sammendrag 

KS og Folkehelseinstituttet, med støtte fra Helse Nord RHF, vil høsten 2017 invitere 

kommunene og helseforetakene i Troms/Ofoten (UNN-området) og Finnmark til å delta i 

læringsnettverket «Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke». Læringsnettverket er ett av 

totalt åtte som inngår i en nasjonal satsing initiert av Helse- og omsorgsdepartementet. Målet er å 

iverksette, synliggjøre og systematisere forbedringsarbeid som gjøres for å oppnå helhetlige, 

koordinerte og trygge pasientforløp. En forutsetning for å gjennomføre slike læringsnettverk er at 

både kommuner og helseforetak i samme område deltar. Derfor er det er ønskelig at satsingen på 

forbedringsarbeidet forankres i lokale samarbeidsorgan. 

 

 

Saksframstilling  

I perioden 2014 og 2015 ble det gjennomført nasjonale læringsnettverk for å forbedre og utvikle 

helhetlige, koordinerte og trygge pasientforløp. Læringsnettverkene ble planlagt og gjennomført 

i samarbeid mellom Kunnskapssenteret og KS. Vågan kommune var eneste deltaker fra region 

nord.  

 

Regjeringen ønsker å videreføre læringsnettverk som ett virkemiddel for å nå målene i den nye 

Helse -og sykehusplanen og i Primærhelsetjenestemeldingen. Helse- og 

omsorgsdepartementet(HOD), Helsedirektoratet, Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet (FHI) 

og KS har besluttet å samarbeide om videreutvikling og spredning av nasjonalt læringsnettverk 

for utvikling av Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke. Målgruppen for 

læringsnettverkene er helse- og omsorgstjenesten i kommunene, og helseforetakene. Satsingen 

gjennomføres flere steder i landet i perioden 2016-2019. 

 

Målgruppen er eldre og kronisk syke som trenger helse- og omsorgstjenester i kommune og 

sykehus, og hvor pasientforløpet som regel innbefatter begge tjenestenivåene. Det er derfor ei 

forutsetning at kommunene har med «sitt» helseforetak. Arbeidet vektlegger brukerinvolvering, 

helsefremming og hverdagsmestring. Satsingen vektlegger å flytte oppmerksomheten fra å spørre 

«hva er i veien med deg» til «hva er viktig for deg», utvikle forløp etter inspirasjon fra modellen 

«Helhetlige pasientforløp i hjemmet» (HPH/A. Grimsmo) i Trondheim/Orkdalsregionen, samt 

systematisk oppfølging av forbedringsarbeidet. 

 

Følgeevaluering og måling av resultater skal vektlegges. Kvalitet på pasientoppfølgingen måles 

gjennom en sjekkliste med nøkkelelementer i gode pasientforløp. Graden av etterlevelse av 

sjekklisten viser i hvilken grad kommunene og helseforetaket lykkes med sitt forbedringsarbeid. 

Reinnleggelser følges gjennomstyringsdata fra helsedirektoratet. 
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I programmet for læringsnettverkene er det satt opp fem sentrale forbedringsområder: 

1. Overgang fra sykehus/kommunal institusjon til hjemmet, eller etablering av tjenester for 

nye brukere av hjemmetjenestene. 

2. Kartlegging av hva som er viktig for pasienten/ brukeren og tildeling av tjenester ut fra 

dette. 

3. Oppfølging av fastlege. 

4. Vurdering av pasientens/brukerens nytte av oppfølgingen 

5. Innhenting av pasientens/brukerens opplevelse av pasientforløpet. 

Satsingen skal også omfatte etablering og utprøving av oppfølgingsteam for multisyke, jfr. 

Primærhelsetjenestemeldingen punkt 13.3. For læringsnettverk i Troms/Ofoten og Finnmark er 

Pasientsentrert helsetjenesteteam svært aktuelt å trekke inn som en ressurs når det gjelder dette. 

 

Læringsnettverk i Nord-Norge: 

I november 2016 startet det første læringsnettverket i nord opp, og er for kommunene og 

sykehusene i Salten, Lofoten og Vesterålen. Valg av område for dette læringsnettverket ble 

begrunnet med at opplegget primært skal bygges videre på de kommunene som deltok i første 

runde, og Vågan kommune var som nevnt eneste deltaker fra nord tidligere. Styringsgruppa har 

nå gitt grønt lys for å starte opp læringsnettverk nr. to i nord, og det er ønskelig at dette legges 

opp som et felles nettverk for kommunene og sykehusene i Troms/Ofoten og Finnmark. 

 

Målet er å få med alle 5 sykehusene (Narvik, Harstad, Tromsø, Hammerfest og Kirkenes), og 

minimum 2/3 av de 49 aktuelle kommunene. Forsommeren og høsten 2017 brukes til å gjøre 

satsingen kjent og motivere både kommunene og helseforetakene til å delta. Dette tenkes gjort på 

følgende måte: 

 Orientere KS sine rådmannsutvalg om satsingen 

 Forankre satsingen hos administrerende direktør i UNN HF og Finnmarkssykehuset 

HF 

 Ta saken opp i Overordnet samarbeidsorgan (OSO), og be om støttevedtak 

 Kommunene v/rådmannen og helseforetaket v/klinikksjef el. tilsv. får tilsendt 

invitasjon med utfyllende informasjon og påmeldingsskjema 

 Invitere øverste faglig ledelse i kommunene og sykehusene til et informasjons- og 

forankringsmøte for gjennomgang av satsingens innhold, mål og praktisk opplegg 

 Kommuner og helseforetak følges opp fortløpende fram til påmeldingsfrist, gjennom 

telefon- og e-postdialog. 

 Eventuelt kan det være aktuelt å besøke regionrådene og presentere satsingen. 

Hver kommune og helseforetaket/sykehusene deltar med et eget tverrfaglig forbedringsteam på 

ca. 3- 8 deltakere utfra kommune-/avdelingsstørrelse. 

 

Nettverksprogrammet gjennomføres over 21 måneder. Programmet inneholder fire samlinger á 

to dager i løpet av perioden. Det er lagt opp til tre mnd. forarbeid før første samling, og noe 

arbeid mellom samlingene. Deltakerne følges opp med veiledning i mellomperiodene. 

 

Oppstart er planlagt des. 2017 (forarbeidsfase), med første samling mars 2018, andre samling 

juni 2018, tredje samling nov/des. 2018, og siste samling aug./sept. 2019. Pga. av nettverkets 

forventete størrelse vil samlingene bli lagt til Tromsø. 
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Kommunene og helseforetakene må selv dekke reise og oppholdsutgifter. Innledere, materiell og 

øvrige arrangementsutgifter dekkes gjennom tilskudd til den nasjonale satsningen. 

 

Satsingen i region nord er i samarbeid med Helse Nord RHF, da de parallelt hadde påtenkt en 

regional innsats på samhandling og rehabilitering. I tillegg framgår det av oppdragsdokumentet 

2017 at helseforetak skal delta i læringsnettverk for gode pasientforløp dersom «deres» 

kommuner er med.  

 

Forslag til vedtak 

 

1. OSO støtter satsingen «Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke» og etablering av 

læringsnettverk for kommuner og helseforetak/sykehus i Troms/Ofoten (UNN-området) 

og Finnmark. 

2. OSO oppfordrer kommunene og helseforetaket til å delta i læringsnettverket. 

 

 

 

 

 

 

Sak:   22/17 

Tittel:   Neste møte  
Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Møtedato: 8. juni 2017  

 

 

 

Neste møte i OSO er avtalt til 28. september 2017. Møtet avholdes i Tromsø 

 

Formøter fra kl. 10:00 - 10:50 

OSO møte    kl. 11:00 - 15:30 

 

 


