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Referat fra møte i Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Møtedato:  Torsdag 8. juni 2017, kl. 11.00 – 15.30   

Sted:   SIVA Innovasjonssenter, LINKEN, Møterom Tromsdalstinden 

 

 

 

Tilstede  

Kari Holthe   Avdelingsleder, Rehabiliteringsklinikken UNN 

Tor Ingebrigtsen  Administrerende direktør UNN  

Magne Nicolaisen  Avdelingsleder, Samhandlingsavdelingen UNN 

Anita Vaskinn   Avdelingsleder avdeling sør, Psykisk helse –og rusklinikken UNN  

Jorunn Lorentsen  Enhetsleder, Psykisk helse – og rusklinikken UNN 

(vara for Liv Synnøve Finjord) 

 

Anne- Marie Gaino Leder av OSO og rådmann, Nordreisa kommune,  

Nord-Troms regionråd 

Heidi Eriksen Laksaa  Kommunalsjef, Narvik kommune, Ofoten regionråd og Lødingen 

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

Kathrine Kristoffersen Kommuneoverlege, Tromsø kommune, (vara for Trond Brattland) 

 

Medlemmer med møte- og talerett 

Britt Sofie Illguth  Brukerrepresentant, Brukerutvalget UNN 

Svein. S. Steinert  Fylkeslege Troms, Fylkesmannens helseavdeling 

Guri Moen Lajord  Rådgiver, Kommunesektorens organisasjon Nord- Norge 

Arnfinn Andersen  Seniorrådgiver, Det helsevitenskapelige fakultet UiT 

 

Øvrige som møtte 

Torunn Fagerli  Avdelingsleder, Rehabiliteringstjenesten, Tromsø kommune (sak 12) 

Gro Berntsen   Forsker, Nasjonalt senter for e- helse (sak 13) 

Monika Dalbakk  Prosjektleder, Medisinsk klinikk, UNN (sak 13)    

Beate Nyheim   Seniorrådgiver, OSO sekretariatet, Samhandlingsavdelingen UNN 

 

Forfall 

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

Margrethe Hagerupsen Rådmann, Lenvik kommune, Midt-Troms regionråd 

Erla Sverdrup Rådmann, Dyrøy Midt- Troms regionråd (vara for Merethe 

Hagerupsen) 

Trond Brattland  Kommuneoverlege, Tromsø kommune, Tromsø-områdets regionråd 

Merete Hessen  Administrasjonssjef, Kvæfjord kommune, Sør-Troms regionråd   

Erling Hansen Rådmann, Lavangen kommune, Sør- Troms regionråd  

(vara for Merete Hessen) 

Liv Synnøve Finjord  Avdelingsleder, Medisinsk klinikk UNN  

Tove Skjelbakken  Avdelingsleder, Medisinsk klinikk UNN (vara for Jon Mathisen) 
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Sak:   10/17  

Tittel:   Referat fra OSO- møte 23. februar 

 

Det ble 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.» 

 

 

Forslag til vedtak: 

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

 

  

Vedtak 

 

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

 

 

 

 

 

Sak:   11/17 

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

 

 

Aktuelle saker ble drøftet i formøtene. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Informasjon fra OSO-medlemmene tas til orientering. 

 

 

Vedtak  

 

Informasjon fra OSO-medlemmene tas til orientering.  
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Sak:   12/17  

Tittel:    Tekniske hjelpemidler, oppfølging av sak 36/16 

 

Kst. avdelingsleder Torunn Fagerli orienterte. Ansvar og roller mellom UNN og 

lokalsykehuskommuner har vært uklar når det gjelder formidling av tekniske hjelpemidler. 

OSO vedtok i desember 2016 å opprette et klinisk samarbeidsutvalg (KSU) for å tydeliggjøre 

ansvar og roller. 

 

KSU’ et har utarbeidet en felles prosedyre mellom partene og foreslår den vedtatt. 

 

 

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. 
 

 

 

Vedtak 

 

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

lokalsykehuskommunene. 

2. Utvalget følger opp og evaluerer prosedyren primo september 2018. 
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Sak:   13/17   

Tittel:  Erfaringer og effekter av Pasientsentrert helsetjeneste team – PSHT  

  

Forsker Gro Berntsen orienterte om forskningsresultater som ennå ikke er publiserte.Det ble også 

orienterte om teamenes erfaringer med samarbeid og oppfølging av pasienter med sammensatte 

sykdommer. Det ble nevnt at 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, se sak 21/17.   

 

PSHT prosjektet anbefaler ledelsen i UNN og kommunene å:  

 

1. Etablere felles og lokale team 

2. Implementere pasientsentrerte metoder 

3. Sikre koordinering over tid 

4. Utvikle en proaktiv helsetjeneste 

 

Det ble også pekt på at «PSHT modellen» - er en egnet mal for oppfølgingsteam som foreslås i 

Primærhelsemeldingen. 

 

 

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.   

 

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.   
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Sak:   14/17   

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

oppfølging av sak 4/17 

  

Seniorrådgiver Guri Moen Lajord orienterte. Et klinisk samarbeidsutvalg har utredet muligheter 

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

Utvalget har revidert Samarbeidsavtalen for «Turnusleger», nå Lege i spesialisering.  

 

Forslag til ny samarbeidsavtale om tilsetting av lege i spesialisering del 1, er vedlagt referatet. 

 

 

 

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. 

 

 

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. 

3. OSO anbefaler kommunene å drøfte rekrutteringstiltak for å styrke og videreutvikle 

fastlegeordningen. 
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Sak:   15/17  

Tittel:   Revisjon av tjenesteavtale 4 og ledsageravtalen  

 

Avdelingsleder Magne Nicolaisen orienterte. 

 

I april 2016 ble KSU 3/15 sitt forslag til revisjon av Overordnet samarbeidsavtale samt 10 

tjenesteavtaler behandlet i OSO. Revisjon av tjenesteavtale 4 og Ledsageravtalen ble utsatt i 

påvente av politiske avklaringer. Magne orienterte om revidert Tjenesteavtale 4 og 

Ledsageravtalen. 

 

 

 

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. 

 

 

Vedtak 

 

1. OSO anbefaler kommuner og UNN å inngå tjenesteavtale 4 etter språklig justering. 

2. OSO anbefaler kommuner og UNN å inngå Ledsageravtalen. 

3. 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 - vedtektsendring 
 

Kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen orienterte. 

 

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 ønsket kommunen at saken skulle tas opp 

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

 

Spørsmål som ble stilt var blant annet hvilken fagforening som kan representere alle kommunene, 

hvordan kostnadene fordeles, hvor mange representanter … 

 

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. 

 

 

Vedtak 

1. OSO ber om at saken sendes tilbake til forslagstiller og hvor momenter som framkom i 

OSO møte blir belyst i nytt saksframlegg. 

  



 

 

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 

 

8 

 
Sak:   17/17  

Tittel:   Rapport «Samhandling om utskrivningsklare pasienter» 

 

Saken ble utsatt. 

 

 

 

 

Sak:   18/17   

Tittel:    Oppfølgning sak 3/17 om utskrivningsklare pasienter 

 

Rådmann Anne-Marie Gaino orienterte. 

 

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

grundig diskutert. OSO-fattet et vedtak i flere punkter. Gaino orienterte om status for 

oppfølgingen. 

  

 

Forslag til vedtak: 

 

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

 

 

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  

 
Seniorrådgiver Guri Moen Lajord orienterte. 
Nordnorsk samarbeidsorgan for helseutdanning (NNSH) er et regionalt strategisk møteforum 

bestående av Helse Nord, 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 vurderer 

behov 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. 
 

 

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. 

 

 

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 

  

Avdelingsleder Magne Nicolaisen orienterte om igangsatt arbeid med å justere mandatet for 

Regionalt samarbeidsutvalg og 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. 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 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.  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

OSO tar informasjon om reetablering av Regionalt samarbeidsutvalg til orientering. 

 

 

Vedtak 

 

OSO tar informasjon om reetablering av Regionalt samarbeidsutvalg til orientering. 
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Sak:   21/17  

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

Troms/Ofoten og Finnmark 
 

Seniorrådgiver Guri Moen Lajord orienterte. 
 

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. 

 

 

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. 

 

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. 

3. OSO oppfordrer KS til å samkjøre læringsnettverkene med pågående og planlagte 

aktiviteter i skjæringspunktet til læringsnettverkene. 
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Sak:   22/17  

Tittel:    Neste møte og møteplan for 2018 

 

 

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 

 

 

Møteplan for 2018 vedtatt  

 

Dato OSO møter 2018 Ukedag Sted 
22. februar. Torsdag Tromsø 

5. april  Torsdag Tromsø 

14. juni Torsdag Kommune 

27. september Torsdag Tromsø 

22. november Torsdag VK møte fra møterom i Tromsø 

 

 


