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Sak:   01/17 

Tittel:   Referat fra møtet 1.12.2016 
Til:   Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Møtedato:  23. februar 2017  

 

Referat fra OSO møte 1. desember 2016 er vedlagt innkallingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak:   02/17 

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

klinikk  
Til:   Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Møtedato:  23. februar 2017  

 

Aktuelle saker drøftes i formøtene. 

Orienteringene gis i OSO møte. 
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Sak:   03/17 

Tittel:   Utskrivningsklare pasienter i UNN  
Til:   Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Fra:  Klinikksjef Markus Rumpsfeld, Medisinsk klinikk og avdelingsleder Magne 

Nicolaisen, Samhandlingsavdelingen UNN 

Møtedato:  23. februar 2017  

 

Sammendrag  

Samhandlingen mellom Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og kommunene er fortsatt, 4 

år etter at Samhandlingsreformen startet, periodevis svært utfordrende. Antallet utskrivningsklare 

pasienter har stabilisert seg på et høyt nivå og har den siste tiden vist tendens til å øke ytterligere. 

Dette påvirker sykehusdriften, og situasjonen har vært oppfattet som prekær. I juni 2016 fattet 

derfor styret for UNN følgende vedtak; 

Styret viser til at antall utskrivningsklare pasienter fortsetter å øke, og til orienteringen 

om at dette nå medfører betydelig risiko knyttet til pasientsikkerhet og arbeidsmiljø. 

Styret anmoder kommunene, særlig Tromsø og Harstad kommune, om å iverksette 

strakstiltak for å ta imot sine utskrivningsklare pasienter slik at sommerferiedriften kan 

gjennomføres forsvarlig. 

 

Med bakgrunn i dette vedtaket engasjerte Fylkesmannen i Troms seg i saken og sendte brev til 

kommunene i Troms/Ofoten med anbefaling om å samarbeide tettere for å ta imot 

utskrivningsklare pasienter. I januar 2017 oppsto samme situasjon rundt UNN Narvik, og 

Fylkesmannen i Nordland ble varslet.   

 

Målsettingen er at pasienter som er utskrivningsklare skal tas imot av hjemmehørende 

kommunene umiddelbart. Dette forutsetter gode interne prosesser i UNN, god proaktiv 

kommunikasjon mellom UNN og kommunene samt internt i kommunene. Dette må ledsages av 

gjensidig kompetanseoverføring som sikrer pasientsentrerte, helhetlige og proaktive 

pasientforløp. 

 

Problematikken rundt utskrivningsklare pasienter er sammensatt og de tiltakene som gjøres 

bærer preg av midlertidige «nødløsninger» de gangene situasjonen topper seg. Gjennom denne 

saken forsøker vi derfor å beskrive årsaker og konsekvenser av problemet på en åpen men 

kortfattet måte. Vi presenter også forslag på tiltak som grunnlag for diskusjon i OSO, hvor målet 

er å enes om robuste og langsiktige tiltak som sikrer utskrivningsklare pasienter koordinerte og 

helhetlige forløp. 

 

Bakgrunn og saksframstilling 

Antall utskrivningsklare pasienter har den siste tiden vært økende, og er nå på et nivå som er 

høyere enn før Samhandlingsreformen ble innført. Økningen ser ut til å fortsette, det som før var 

sesongmessige variasjoner er blitt en mer eller mindre permanent situasjon som i perioder gjør 

det vanskelig for UNN å ivareta en forsvarlig sykehusdrift.  

Erfaringer fra andre foretak og kommuner viser imidlertid at det finnes gode løsninger for å 

samhandle mellom sykehus og kommunene til beste for denne pasientgruppen. 

 

 

o Utskrivningsklare pasienter gir store konsekvenser 

Utskrivningsklare pasienter skaper problemer for driften ved UNN. Blant annet er UNN nødt til 

å utsette et stort antall elektive innleggelser med de konsekvensene dette har knyttet til 

ventelistebrudd, opphopning av pasienter, tapte inntekter etc. 
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Når sengeposter er fylt med utskrivningsklare pasienter må akutte pasienter behandles på 

sengeposter som ikke har spesialisert kompetansen til pasientens aktuelle sykdomstilstand, 

alternativt må andre pasienter flyttes rundt for å frigjøre plass til akutte pasienter. Dette kan 

innebære økt risiko for kvalitetssvikt og redusert pasientsikkerhet. På enkelte sengeposter er 

andelen utskrivningsklare pasienter så stor at dette truer akuttilbudet til pasienter som trenger 

spesialistkompetanse. Helse Nord RHF er derfor varslet om at situasjonen kan gå ut over 

akuttfunksjonen og «sørge for ansvaret» UNN skal ivareta på vegne av Helse Nord RHF. 

Situasjonen fører også til uheldige konsekvenser for arbeidssituasjonen- og arbeidsmiljøet til 

ansatte. Utskrivningsklare pasienter skaper problemer for driften og pasientsikkerheten trues. 

 

o Verdi for pasienten 

Tiltak for bedre pasientflyt vil bidra til at pasienter kommer raskere i gang med rehabilitering og 

oppfølging i sitt nærmiljø. Ved å unngå unødvendig tid i sykehus som utskrivningsklar vil man 

også unngå risiko for sykehusinfeksjoner og andre komplikasjoner et forlenget sykehusopphold 

kan medføre. Pasienter i behov for akuttilbud i spesialisthelsetjenesten vil raskere kunne bli 

ivaretatt på riktig sengepost med rett kompetanse. 

 

Årsaker og tiltak for å løse disse 

o Demografiske endringer 

Som figuren til høyre viser, vil antallet personer i Troms / Ofoten 

som er over 80 år stige radikalt. I dag er det ca. 8 300 personer,  

i 2025 vil dette tallet være 10 500 og i 2040 nærmere 18 000.  
 

Andelen eldre sammenlignet med antall personer i yrkesaktiv 

alder vil også endres betydelig. I dag er forsørgerbrøken1 i Troms/Ofoten 4,23 yrkesaktive pr. 

person over 67, i 2015 vil dette tallet være 3,36 og i 2040 2,64. Størst endring blir det i Tromsø 

som i dag har en relativt «ung» befolkning. Her vil antallet gå fra dagens 6,42 til 3,32 i 2040.   

 

Den store endringen i antall eldre og andel eldre vil ha store 

konsekvenser for planlegging, organisering og dimensjonering av 

framtidens helse- og omsorgstjenester. Økningen i antall 

utskrivningsklare pasienter på UNN viser at kapasiteten i kommunene 

allerede er knapp. Samtidig vet vi at planlegging og etablering av nye 

tiltak i offentlig sektor har en lang planleggingshorisont (6 – 8 år). 

Det haster derfor med en samlet plan for dimensjonering og 

organisering av helse- og omsorgstjenestene i Troms/Ofoten.   
Tiltak: OSO innkaller beslutningstakere i kommuner og sykehus til 

møte hvor tema er hvordan Troms/Ofoten skal møte de demografiske 

endringene i landsdelen. En studietur til sykehus og kommuner hvor 

samhandling rundt utskrivningsklare pasienter har ført til gode 

resultater tilrådes. 

                                                 
1 Antall personer i arbeidsdyktig alder som står bak hver pensjonist. 
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o Mangel på kapasitet og plan i kommunene  

OSO behandlet i fjor rapporten «Helsetjenester i Troms / Ofoten            - en analyse». Rapporten 

dokumenterer svært store forskjeller knyttet til dimensjonering av tjenestetilbudet mellom de 

enkelte kommunene. Denne variasjonen er vanskelig å forklare. I rapporten viser 

befolkningsframskrivingene at samtlige kommuner vil måtte utvide sitt omsorgstilbud, men få 

kommuner har planer for hvordan dette skal gjøres. OSO vedtok derfor 

å sende rapporten til alle kommunene, med anbefaling om at 

kommunene benyttet denne i planleggingen av framtidens helse- og 

omsorgstjeneste. 

Det har også vært etterlyst en «beredskapsplan» som kan iverksettes i 

de tilfeller antall utskrivningsklare pasienter hoper seg opp. På OSO-

møte i desember-16 presenterte Tromsø kommune forslag til en slik 

plan. OSO anbefalte da samtlige kommuner om å lage slik plan. Det er usikkert hvor langt dette 

arbeidet i kommunene er kommet.  

Tiltak: OSO anbefaler kommunene å lage beredskapsplaner som beskriver strakstiltak knyttet til 

mottak av utskrivningsklare pasienter. Slike planer bør lages som interkommunale planer, hvor 

kapasiteten i hele regionen inngår. Kommunikasjon- og informasjonsflyt mot UNN bør beskrives 

i planen for å forhindre unødvendige forsinkelser i pasientflyten.    

 

o Mangel på kompetanse / personell 

I tillegg til utfordringene som de demografiske endringene gir, er både UNN og kommunene i en 

situasjon hvor mangel på faglært personell er en medvirkende årsak til manglende kapasitet. 

Tilgang til vikarer er sterkt redusert og forsterker utfordringsbildet i ferieperiodene.  Det er ingen 

grunn til å anta at denne utviklingen vil snu, snarere tvert imot. Allerede i dag melder en del 

kommuner om redusert kapasitet p.g.a. bemanningsutfordringer. 

Situasjonen gjør det nødvendig å se på andre måter å løse utfordringene i helse- og omsorgs-

sektoren på. Både økt bruk av velferdsteknologi og nye måter å organisere tjenestene på er 

sentrale stikkord. Pasientsentrert helseteam(PSHT) som er i dag etablert mellom UNN 

Tromsø/Tromsø kommune og UNN Harstad/Harstad kommune er et godt eksempel på det siste. 

Teamet, som er tverrfaglig sammensatt av ansatte fra både UNN og kommunene, følger opp 

pasienten gjennom hele pasientforløp (fra hjemmet til sykehus og hjem igjen). PSHT har fått god 

innsikt i hvor i pasientforløpet samhandlingen ofte svikter. Man ser mangler og 

forbedringspotensial både i sykehus og kommune. I tillegg til at enkeltsaker blir fulgt opp, 

melder teamet også svikt man erfarer på generell basis til respektive organisasjons ledelse. Dette 

har resultert i at forbedringsarbeid er satt i gang på flere områder.   

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

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

 

o Prosedyrer for inn- og utskrivning av pasienter følges ikke 

For å sikre gode pasientforløp og kvalitet / pasientsikkerhet i overføring av pasienter fra UNN til 

kommunene, er det avgjørende viktig at vedtatte prosedyrer og retningslinjer for inn- og 

utskrivning av pasienter følges slik de er beskrevet i tjenesteavtale 3 og 5.  

Det er viktig at korrekt informasjon sendes til rett instans til riktig tid, og at dialogen mellom 

sykehus og kommune er god. Dessverre erfarer vi at det er mye avvik knyttet til dette, og at 

dialogen mellom partene forverres de perioder antallet utskrivningsklare pasienter hoper seg opp. 

Innleggelsesrapportene fra kommunene er ofte mangelfull ved innleggelse av pasientene. Dette 
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gjør at UNN har mindre grunnlag for å iverksette kartlegging, utredning og behandling av 

pasientene. Dette øker også faren for reinnleggelser da viktige opplysninger ikke blir 

kommunisert i tråd med avtalene.  

Ofte er det ikke samsvar mellom helseopplysninger som oversendes kommunen og pasientens 

faktiske helsetilstand. Helseopplysningene endres i mange tilfeller ikke ved endring til det 

verre/bedre. Mangelfull dialog og informasjon om pasienter som skal skrives ut fra UNN fører 

ofte til at problemet med utskrivningsklare pasienter øker, bl.a. som følge at kommunene ikke 

har nok informasjon til å planlegge pasientflyten i egen virksomhet. 

Tiltak: OSO oppnevner et KSU som lager prosedyrer for inn- og utskrivning av pasienter, 

inkludert plan for hvordan prosedyrene skal implementeres i organisasjonene. Innrapporterte 

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

 

o Koordinert kapasitetsutnyttelse 

I perioder med mange utskrivningsklare pasienter har vi erfart at det har vært ledige senger i 

deler av UNN samtidig som noen avdelinger har vært sprengt. For å bedre utnytte kapasiteten 

internt i UNN er det etablert daglige koordineringsmøter (ett-møtene) for alle sengepostene på 

UNN. På dette møtet besluttes bl.a.  
 Skal ordinære opptaksgrenser bestå eller skal disse justeres, i tilfelle for hvilke fag og på hvilken 

måte? 
 Skal ordinære kriterier for bruk av Observasjonsposten gjelde eller skal noen pasientgrupper – i 

tilfelle hvilke – ha prioritet neste 24 timer? 
 Skal UNN foreta seg noe særskilt overfor vertskommuner som ikke tar imot sine 

utskrivningsklare pasienter? 

 

Opphopning av utskrivningsklare pasienter har i de siste måneder skjedd jevnlig og er ikke 

lenger begrenset til ferieavvikling og perioder med lavdrift. Det er derfor enda viktigere å få 

etablert et kontinuerlig system som sørger for at bruk av ressursene i UNN og kommunene er 

bedre koordinert enn tidligere. 

Tiltak: Evaluere og forbedre dagens møtepunkter mellom UNN og kommunale enheter som 

sikrer en proaktiv, driftsorientert kommunikasjon med tanke på kapasitetsutnyttelse, både internt 

i UNN og mellom UNN og kommunene. 

 

o Bruk av KAD-sengene  

Som et viktig og sentralt virkemiddel i Samhandlingsreformen ble kommunene pålagt å etablere 

øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD-senger). Målet med KAD-sengene var å gi pasienten et 

kommunalt ø-hjelpstilbud som skulle være like godt eller bedre enn sykehusinnleggelse. Tiltaket 

skulle på den måten redusere antall sykehusinnleggelser. 

Både nasjonale og regionale undersøkelser viser at KAD-sengene ikke brukes i det omfang eller 

på den måten som var forutsatt. Bl.a. brukes KAD-senger i perioder til utskrivningsklare 

pasienter.    

Tiltak: Etablere «kad-sløyfe» som sikrer gode strukturer og rutiner for samhandling mellom 

henvisende leger og sykehusleger når det gjelder utnyttelse av KAD-senger. 
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o Feil antall utskrivningsklare pasienter  

Ofte er det sprik mellom tall for utskrivningsklare som UNN opererer med, og det antall 

utskrivningsklare som faktisk er reelt (NB- Dette er øyeblikkstallene, og ikke det som er grunnlag 

for statistikk eller fakturering). Årsaken til dette er todelt;  

 Feil i uttrekket som skjer fra DIPS til virksomhetsdata. Dette viser ofte 3 - 4 pasienter for 

mye. Teknisk feil som er meldt til Helse Nord IKT. 

 Det endres ikke status på pasienter som er meldt utskrivningsklar, men som underveis 

ikke lenger er utskrivningsklar. Disse registreres da som utskrivningsklar uten å være det.  

Det gjør både at tallene blir feil, og at kommuner som har forberedt seg på å ta imot pasienter får 

disse avmeldt i siste liten, ofte med den følge at de ikke klarer å utnytte plassen til andre.  

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

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

 

o Prosedyre for å utnytte kapasitet i nabokommune 

I flere av periodene hvor antall utskrivningsklare pasienter har vært svært høyt i UNN har det i 

ettertid vist seg at det var ledig kapasitet i nabokommuner. Det har ikke vært prosedyre i 

kommunene for å kartlegge eller utnytte denne kapasiteten, og slike tiltak er ikke blitt gjort før 

Fylkesmannen har anmodet om det.    

De tilfellene hvor slik avtale blir gjort, har pasienten (eller pårørende) i noen tilfeller motsatt seg 

en slik løsning. Juridisk er dette avklart, men det er behov for at kommunen engasjerer seg langt 

mer aktivt i dialogen med pasient/pårørende. I dag er det ofte UNN-ansatte som må ta «kampen» 

2.  

Tiltak: Kommunene lager sammen med Fylkesmannen en plan for hvordan kapasiteten i 

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

Kommunen må aktivt bidra til å motivere pasienter / pårørende til å takke JA til plasser i andre 

kommuner / utkant. 

 

o Manglende møteplass på beslutningsnivå mellom UNN og kommunene  

For å sikre en god prosess knyttet til utskriving av pasienter trengs det tiltak som sørger for 

nødvendig kompetanseoverføring og god kommunikasjon, slik at kommunene er i stand til å løse 

de komplekse oppgavene de får. Samtidig trenger vi fungerende kommunikasjonskanaler mellom 

kommunene og UNNs fagmiljøer rundt kompliserte pasientforløp. En slik møteplass eksiterer 

ikke i dag. Formålet med å etablere et overordnet driftsorientert samarbeidsforum mellom UNN 

og kommune er; 

 sikre god kvalitet og flyt i pasientforløpene 

 bidra til trygge overføringer av pasienter mellom våre organisasjoner.  

 bidra til god og riktig utnyttelse av spesialisthelsetjenestens akuttilbud slik at 

utskrivningsklare pasienter raskt kan skrives ut    

 utarbeide en konkret handlingsplan og kvalitetsindikatorer  

                                                 
2 Når pasienten er erklært utskrivningsklar fra UNN og har behov for kommunalt tilbud er det kommunens ansvar å gi et forsvarlig tilbud. 

Kommunen bør tilstrebe å gi et tilbud som både pasient og pårørende er fornøyd med og som også tar hensyn til f.eks. nærhet til hjemstedet 
o.l. Men når kommunen har på plass et tilbud som er forsvarlig og som vil ivareta pasientens behov så kan ikke pasienten (eller pårørende) si at 
de ikke vil ta imot tilbudet fordi det ligger i «feil» del av kommunen eller i en annen kommune. Kommunen har også anledning til å bruke 
private tjenester der dette er tilgjengelig og kommunen har avtale om bruk av private omsorgstjenester.  
I praksis vil jo dette mest være et etisk/faglig spørsmål. Altså et spørsmål om hvordan kommunen arbeider og samarbeider med UNN, 
pasienten og evt pårørende for å få på plass et godt tilbud.  
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I første omgang bør en slik møteplass etableres mellom UNN Tromsø og Tromsø kommune.  

 

Tiltak: Med bakgrunn i omtalte utfordringer mellom UNN Tromsø og Tromsø kommune 

anbefales at det etableres et driftsorientert samarbeidsforum bestående av klinikksjefer og 

avdelingsledere fra UNN og kommunaldirektør, kommuneoverlege og enhetsledere fra Tromsø 

kommune.  

 

Samarbeidsforum skal ha følgende oppgaver: 

1. Sikre at pasienten får et helhetlig og koordinert tilbud der også fastleger og det akutte 

kommunale tilbud er involvert i en tidlig fase i planleggingen. 

2. Sikre en optimal koordinering og at kommunikasjon ivaretas, særlig når pasienter flyttes 

mellom våre organisasjoner. 

3. Å tilrettelegge for kompetansebygging i begge organisasjonene som underbygger 

utfordringene i samhandlingsreformen. 

4. Utarbeide en konkret handlingsplan og kvalitetsindikatorer som sikrer realisering av 

tiltakene. 

5. Arrangere halvårlige fagseminarer med fokus på gjennomføring av tiltakene fra 

handlingsplanen. 

6. Erfaringer fra dette samarbeidsforum danner grunnlag for lignende møteplasser i resten 

av Troms / Ofoten-området.  

 

o Kapasitet for ambulansetransport 

Pasienter som meldes utskrivningsklar hvor kommunen sier det kan ta imot pasienten samme 

dag, blir i økende grad liggende på UNN p.g.a. mangel på ambulansetransport. I tillegg til at 

dette er en ulempe for pasienten, gir dette problemer både for UNN og kommunen. For UNN 

betyr dette en pasient i «overbelegg»3, mens kommunen kanskje har gjort avtale med 

ekstravakter etc for å ta imot en pasient som ikke dukker opp. 

Tiltak: Utarbeide bedre prosedyrer knyttet til bestilling av ambulanse.  

 

 

Forslag til vedtak 

 

1. OSO tar saken til orientering.  

2. OSO anbefaler partene å følge opp anbefalte tiltak,  
a) OSO innkaller beslutningstakere i kommuner og sykehus til møte hvor tema er hvordan Troms/Ofoten skal 

møte de demografiske endringene i landsdelen. En studietur til sykehus og kommuner hvor samhandling 

rundt utskrivningsklare pasienter har ført til gode resultater tilrådes. 

b) OSO anbefaler kommunene å lage beredskapsplaner som beskriver strakstiltak knyttet til mottak av 

utskrivningsklare pasienter. Slike planer bør lages som interkommunale planer, hvor kapasiteten i hele 

regionen inngår. Kommunikasjon- og informasjonsflyt mot UNN bør beskrives i planen for å forhindre 

unødvendige forsinkelser i pasientflyten.     

c) OSO anbefaler at Pasientsentrert team etableres i alle kommuner i samarbeid med UNN. Økt bruk av 

velferdsteknologi settes opp som eget tema i OSO møte høsten-17.  

d) OSO oppnevner et KSU som lager prosedyrer for inn- og utskrivning av pasienter, inkludert plan for 

hvordan prosedyrene skal implementeres i organisasjonene. Innrapporterte avvik benyttes i pågående 

arbeid og etter vedtatte prinsipper for kontinuerlige forbedring. 

                                                 
3 Pasienten er pr. definisjon utskrivningsklar, men UNN kan ikke fakturere kommunen for ekstra liggedøgn. 
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e) Evaluere og forbedre dagens møtepunkter mellom UNN og kommunale enheter som sikrer en proaktiv 

driftsorientert kommunikasjon med tanke på kapasitetsutnyttelse, både internt i UNN og mellom UNN og 

kommunene. 

f) Etablere «kad-sløyfe» som sikrer gode strukturer og rutiner for samhandling mellom henvisende leger og 

sykehusleger når det gjelder utnyttelse av KAD-senger. 

g) UNN kontakter Helse Nord IKT for å rette opp feil i DIPS-uttrekk til virksomhetsdata. Viktigheten av å 

endre status i DIPS presiseres i opplæring av UNN-ansatte. 

h) Kommunene lager sammen med Fylkesmannen en plan for hvordan kapasiteten i kommunene på en enkel 

og forutsigbar måte kan utnyttes på tvers av kommunegrensene.  

i) Kommunen må aktivt bidra til å motivere pasienter / pårørende til å takke JA til plasser i andre kommuner / 

utkant. 

j) Med bakgrunn i omtalte utfordringer mellom UNN Tromsø og Tromsø kommune anbefales at det etableres 

et driftsorientert samarbeidsforum bestående av klinikksjefer og avdelingsledere fra UNN og 

kommunaldirektør, kommuneoverlege og enhetsledere fra Tromsø kommune.  

k) Utarbeide bedre prosedyrer knyttet til bestilling av ambulanse. 

 

3. OSO ber om statusoppdatering på møtet høsten 2017. 
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Sak:   04/17 

Tittel:   Overgang fra turnuslegeordning til Lege i spesialisering (LIS) del 1 – 

samarbeid om utlysning og tilsetting 
Til:   Overordnet Samarbeidsorgan (OSO) 

Fra:  Rådgiver Guri M. Lajord, KS 

Møtedato:  23. februar 2017  

 
Sammendrag og anbefaling 

Våren 2017 er det overgang fra turnuslegeordning til LIS del 1. Overgangen medfører ikke store 

endringer knyttet til organisering, omfang og varighet. For UNN-området er det ikke varslet 

endringer i antall stillinger. Varighet er fortsatt 12 måneder i sykehus, og deretter 6 mnd. i 

kommune. Det stilles også krav til fortsatt samarbeid mellom helseforetak og kommuner om 

utlysning av stillinger. 

 

De siste års samarbeid om inntak av turnusleger har ikke fungert som forutsatt i gjeldende 

samarbeidsavtale. Tilsetting av turnusleger to ganger pr. år er svært ressurskrevende. For 

kommunenes del har det vært vanskelig å finne representanter til å stille både som 

koordinator/kontaktpersoner, men ikke minst som bidragsyter i tilsettingsprosessene. F.eks. er 

det i forbindelse med kommende inntaksrunde varslet at det må settes av 7 hele arbeidsdager for 

å kunne gjennomføre intervju. Det er tilnærmet umulig for kommunenes representanter å avse så 

mye tid to ganger pr. år. Samtidig er det viktig at kommunene er involvert for å påvirke inntak 

og rekruttering av framtidige leger også til kommunehelsetjenesten. 

 

I forbindelse med oppdatering/revisjon av samarbeidsavtale ved overgang til LIS, bør det drøftes 

hvordan samarbeidet skal være framover. Det er behov for en samarbeidsmodell med tydelige 

forventninger, og forpliktelser som er mulig å innfri for begge parter. 

 

Bakgrunn 

Dagens spesialiseringsløp for leger skal erstattes av nye utdanninger for lege i spesialisering (LIS 

del 1, 2 og 3), med rundt 45 ulike spesialiseringer når alt er på plass. Av disse er tre 

spesialiseringer innrettet for kommunehelsetjenesten; allmennmedisin, samfunnsmedisin og 

arbeidsmedisin. Turnuslegeordningen fases ut, og erstattes av LIS del 1. Våren 2017 lyses de 

første LIS 1-stillingene ut.  

 

Det er kommet ny forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og 

tannleger. Spesialistforskriften trer i kraft 1. mars 2017 for LIS del 1, og 1. mars 2019 for LIS 

del 2 og 3. 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.  

I praksis betyr dette at utlysning og tilsetting i den nye LIS 1-ordningen ikke medfører noen store 

endringer i henhold til retningslinjene for turnuslegeordningen.  

 

Selve innholdet i utdanningen er vesentlig endret med overgang til flere og spesifikke 

læringsmål, læringsutbyttebeskrivelse, veiledning og vurdering av måloppnåelse. De nye 

læringsmålene framkommer i forskrift om endring av spesialistforskriften. Endringsforskriften 

trer i kraft 17. mars 2017. 

 

Denne saken omfatter ikke innholdet i LIS 1, men samarbeidet rundt inntak av kandidater. 
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Da turnuslegeordningen ble gjort søknadsbasert høsten 2013 ble det inngått en samarbeidsavtale 

om tilsetting mellom UNN og kommunene. Denne beskriver hvordan samarbeidet rundt 

utlysning av og tilsetting i turnuslegestillinger skal ivaretas. Samarbeidsavtalen er vedlegg til 

tjenesteavtale 7. 

 

Siden søknadsbasert turnuslegeordning ble innført har UNN og kommunene, inndelt i tre 

områder rundt Harstad, Narvik og Tromsø, hatt varierende erfaringer med samarbeidet. 

Forskriften stiller krav om samarbeid rundt utlysning, men i UNN-området ble det vedtatt at 

samarbeidet også skulle omfatte selve tilsettingsprosessen og utvalg av kandidater. Dette er 

positivt for begge parter, og gir kommunene en mulighet til å påvirke prosessen med tanke på 

rekruttering av leger også til kommunehelsetjenesten. Men pga. arbeidets omfang har det vært til 

dels vanskelig å finne kommunerepresentanter som ser det mulig å påta seg oppgavene knyttet til 

koordinering og tilsetting.  

 

For de siste tilsettingsrundene har det vært gjennomført intervju av alle aktuelle kandidater. 

Dette er også positivt, og synes å ha hatt en effekt i forhold til å forhindre frafall fra 

kommuneplassene, noe som var et stort problem de to –tre første rundene. Intervju krever 

derimot mye ressurser. For kommende inntaksrunde er det varslet at representantene i 

tilsettingsutvalgene må sette av en hel arbeidsuke, pluss to arbeidsdager, til dette. Både 

kommunekoordinator for Narvik-området og Harstad-området sier dette ikke er mulig for deres 

del. Tromsø-området mangler p.t. koordinator, men en må anta at dette er vanskelig også for 

representant i det området. I tillegg skal dette gjennomføres to ganger pr. år. Dette medfører at 

kommunene ikke klarer å stille som forventet i tilsettingsarbeidet. 

 

Et siste moment som velges omtalt i denne saken er ikke en del av samarbeidsavtalen mellom 

UNN og kommunene. Det nevnes likevel for å synliggjøre en mulig samarbeidsarena. Det 

gjelder informasjonsarbeid i forkant av utlysning av LIS 1-stillinger. Nylig var UNN invitert av 

UiT til møte med 6. års medisinerstudenter for å informere om og markedsføre sin LIS-

utdanning. For å løfte fram kommunehelsetjenesten overfor studentene kunne det vært bra om 

også kommunesektoren hadde vært representert, og møtet ble planlagt og gjennomført i 

samarbeid. Likeså hvis UNN møter andre universitet med medisinerutdanning for å informere 

studentene. Det presiseres at ansvaret i denne sammenhengen ikke ligger hos helseforetaket. Et 

initiativ for å få innpass bør derfor komme fra kommunene selv. 

 

Da samarbeidsavtalen om tilsetting av turnusleger ikke lenger vil være gjeldende i sin nåværende 

form, og må oppdateres i hht. LIS, er det naturlig at det drøftes flere forhold rundt samarbeidet, 

f.eks.  

- Kan arbeidet effektiviseres på noe vis? 

- Hvor mye forventer UNN at kommunene skal bidra? 

- Skal samarbeidet fortsatt omfatte tilsetting, ikke bare utlysning? 

- Evt. hvilken «fullmakt» er kommunene villig til å gi UNN ved tilsetting av LIS 1? 

- Skal kobling skje etter § 11 a) eller b)? 

- Kan UNN og kommunene samarbeide om informasjon til 6. års medisinerstudenter? 
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Forslag til vedtak 

 

1. OSO ber om at det settes ned et klinisk samarbeidsutvalg (KSU) som skal utrede 

muligheter og utfordringer knyttet til samarbeidet rundt utlysning av og tilsetting i LIS 

del 1-stillinger. 

 

2. OSO ber om at KSU-et lager forslag til ny samarbeidsavtale for UNN og kommunene. 

 

3. OSO ber om at KSU-et leverer sin utredning og forslag til ny samarbeidsavtale til OSO-

møtet 8. juni 2017 
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Sak:   05/17 

Tittel:   Ansatterepresentasjon i OSO 
Til:   Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Fra:  OSO sekretariatet 

Møtedato:  23. februar 2017  

 

 

Sammendrag 

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 «Ansattes organisasjoner skal være 

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

bakgrunn av dette ber Tromsø kommune om at saken tas opp til ny drøfting i OSO. 

 

Bakgrunn 

Saken ble første gang gjennomgått og diskutert i november 2011 (sak 51/11) men vedtatt 

returnert. Begrunnelsen var at 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. 

 

I januar 2012 (sak 4/12) ble vedtaksendring av § 3 Representasjon foreslått. Følgende vedtak ble 

fattet: 

 

Vedtak: 

Saken utsettes i påvente av videre utredning fra KS om intensjonen bak 

Felleserklæringen. Enstemmig vedtatt. 

 

Felleserklæringen det vises til er «Felleserklæring vedrørende samarbeid mellom partene i 

arbeidet med Samhandlingsreformen» inngått mellom KS og Spekter og LO, UNIO, YS og 

Akademikerne (datert 30. mars 2011).  

 

KS kom med sine «Kommentarer til felleserklæringen om samarbeid mellom tariffpartene i 

arbeidet med Samhandlingsreformen» 30. mars 2012. Hovedpunkter i KS’ kommentarer var:  

 

 I saker som har betydning for arbeidstakerne i en eller annen form og i de tilfeller 

drøftingsplikten trer inn, anbefales det at arbeidstakerorganisasjonene deltar med 4 

representanter. 

 Tillitsvalgte skal involveres så tidlig som mulig.  

 Samarbeidsutvalg-/forhandlingsutvalg knyttet til inngåelse av de lovpålagte 

samhandlingsavtalene unntas fra anbefalingen over. Begrunnelsen er at organisasjonene 

ikke er part i disse avtalene.  

 Det forventes at organisasjonene seg i mellom finner minnelige ordninger for 

representasjon 

 Arbeidstakerorganisasjonene skal være representert med fire personer til sammen i utvalg 

der de er med.  
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Det er ingen hindringer i veien for at representanter for de ansatte får plass i OSO. Etter jurist 

Leif Erik Nohr sin vurdering (sak 54/12) er det heller ikke slik at disse skal være representert.  

Både felleserklæringen og kommentarene viser at spørsmålet om ansatterepresentasjon er 

anbefalinger. Det foreligger ikke forpliktende bestemmelser om dette hverken i lov- eller 

avtaleverk.  
 

Basert på vedtaket i kommunestyret i Tromsø kommune ønsker Tromsø 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:   06/17 

Tittel:   Tjenestebasert adressering for elektroniske meldinger  

Til:   Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Fra:  Mona Pedersen, prosjektleder KomUT Nord og Geir Klaussen, Helse Nord IKT  

Møtedato:  23. februar 2017  

  

Sammendrag  
I arbeidet med tjenestebasert adressering ser man noen utfordringer knyttet til mikrobiologi og 

røntgensvar. Disse kan ikke sendes ut elektronisk, og man må etablere rutiner for utsendelse og 

mottak på papir. Dette vil får en konsekvens i større eller mindre grad i kommunene. 

Utfordringen er at man per i dag ikke vet omfanget. Helseforetaket legger opp til at de sender ut 

til et felles mottak i kommunen, men dette kan medføre problemer i de kommuner som ikke har 

et slikt felles postmottak. Her må en kartlegging av hver kommune, før man går i gang slik at 

man kan få kartlagt konsekvensene. 

  

Det er laget en fremdriftsplan i prosjektet som sier at utrulling mot kommunene i nord skal være 

ferdig til sommeren 2017. Pilot for tjenestebasert adressering gjennomføres nå i kommunene 

Alta, Vågan og Vefsn, og har vart i ca to uker. Man har så langt ikke fått erfaringer knyttet til 

mottak av prøvesvar på papir. 

  

I verste konsekvens vil dette kunne ha innvirkning på pasientsikkerheten. Helseforetakene har 

ingen garanti for at de svarene de sender ut per post kommer frem til riktig mottaker. I tillegg vil 

det kunne føre til en forsinkelse i pasientbehandling, i og med at det tar lenger tid før prøvesvaret 

kommer frem til mottaker. Derfor er det viktig med en god kartlegging og god forståelse før man 

ruller dette ut til alle kommunene. I utgangspunktet ønsker man ikke å gå over til papir for de 

som er mottakere av elektroniske prøvesvar i dag. 

  

I henhold til tjenesteavtale nr 9 skal samhandling skje elektronisk.  

  

Bakgrunn 
I forbindelse med at Helse Nord skal i gang med tjenestebasert adressering mot kommunene, har 

det dukket opp noen problemstillinger som vi tenker må løftes opp i OSO. 

Helse Nord har i lengre tid arbeidet med å komme i gang med tjenestebasert adressering, både 

mot kommuner og legekontor. Det har vært gjort et godt arbeid i nord for å få dette på plass, men 

det har tatt tid, av forskjellige årsaker. Vi i KomUT Nord er positive til at det nå er kommunene 

sin tur å komme i gang, og har sett frem til det. Men nå har vi møtt på noen problemstillinger 

som vi må løfte opp i OSO. De blir skissert under her. 

  

Aktuelt 

To uker før pilot skulle starte opp, ble det avdekket at ikke alle meldingstyper og systemer hos 

helseforetakene var testet for tjenestebasert adressering. Når man da gikk i gang med testing ble 

det klart at man møtte utfordringer i systemene Sectra (røntgensvar) og Analytix (mikrobiologi), 

samt noen andre systemer. Disse systemene kan ikke sende ut meldinger tjenestebasert. Dette 

medfører at man må gå over til å sende ut røntgensvar og mikrobiologi-svar på papir til 

tjenestene i kommunene. Dette gjelder både pleie og omsorg, helsestasjon, 

flyktningehelsetjenesten og fengselshelsetjeneste m.v. Per i dag vet man heller ikke hvor lang tid 

det vil være til disse systemene kan sende ut svar tjenesteadressert, på riktig måte i henhold til 

standard for tjenestebasert adressering. 
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I forbindelse med oppstart av tjenestebasert adressering er det også en opprydding som skal 

gjøres i rekvirentregisteret i helseforetakene for hver kommune. Man ønsker, så langt det lar seg 

gjøre, å fjerne gamle rekvirentkoder i kommunen, og erstatte disse med HER-id for tjenestene. 

Eksempelvis Legetjeneste i sykehjem mv. skal erstatte rekvirentkoder for sykehjem. Man skal 

altså bare ha én rekvirentkode for sykehjemmene i kommunen, uavhengig av hvor mange 

sykehjem som er i kommunen. På papirrekvisisjon inn til sykehuset må kommunen påføre 

pasientinformasjon og avsenderinfo som: rekvirentnummer (HER-id), kontaktopplysninger som 

kommune, navn på sykehjem og telefonnummer. Dette er viktig slik at lab har mulighet til å 

ringe svaret ut ved behov da helseforetaket ikke har den informasjonen i sitt rekvirentregister, i 

motsetning til tidligere. 

 

Når helseforetak skal sende ut prøvesvar/røntgensvar til kommunen, ønsker man å adressere 

dette til en tjeneste, som f.eks Legetjeneste i sykehjem m, og de ønsker ett mottak i kommunen. 

Sendes prøvesvarene ut elektronisk kommer de inn i journalen, og de som har ansvaret for 

pasienten kan lese og behandle meldingen. Når svarene da skal sendes ut i papir, kan dette 

medføre problemer i noen kommuner, da helseforetakene ønsker å sende svarene ut til et felles 

mottak i kommunen. Kommunene er ulikt organisert, noen har felles postmottak og andre ikke. 

Der det ikke er felles postmottak, så vil man kunne møte noen problemer. Prøvesvaret blir i 

utgangspunktet sendt til den adressen man har oppgitt for tjenesten i NHN Adresseregister. Om 

man har flere sykehjem i en kommune, og ikke har felles postmottak, vil det kunne medføre at 

prøvesvar ikke kommer frem til riktig sykehjem. Dette trenger ikke å bli en stor utfordring i alle 

kommuner, da mange kanskje har en organisering som gjør at de håndterer dette. Men det må en 

kartlegging til hver enkelt kommune for å finne svar på hva konsekvensen blir for den enkelte 

kommune. 

  

Helseforetaket kan ikke pålegge kommunene å lage et felles postmottak. Helseforetakene må 

tilpasse sine registre slik at de sender prøvesvarene dit kommunen ønsker, altså direkte til 

sykehjemmet om det er det kommunen ønsker. Her må det uansett en kartlegging i hver 

kommune i forhold til disse punktene som skissert over, slik at man kan forhindre uheldige 

situasjoner som følge av overgang til papir. I verste konsekvens vil dette kunne ha innvirkning 

på pasientsikkerheten. Helseforetakene har ingen garanti for at de svarene de sender ut per post 

kommer frem til riktig mottaker. I tillegg vil det kunne føre til en forsinkelse i pasientbehandling, 

i og med at det tar lenger tid før prøvesvaret kommer frem til mottaker. 

  

Det oppleves som et tilbakesteg å skulle begynne å etablere mottak for papir. For noen 

kommuner er dette uaktuelt. De som har mottatt prøvesvarene elektronisk i flere år, og har laget 

gode systemer for dette, er kritiske til overgang til papir. 

Vurdering 

I henhold til tjenesteavtalen skal samhandling skje elektronisk. Helseforetaket må arbeide mot 

sine leverandører for å få dette på plass, slik at disse kan sendes ut per elektronisk melding, og i 

henhold til standard. Det må lages en ROS-analyse som ser på problemstillinger rundt overgang 

fra elektronisk til papir på mikrobiologi og røntgen, og denne må gjøres før utrulling starter opp. 

Vi må ta høyde for at piloten også kan avdekke flere utfordringer som ikke er skissert her. 

Pasientsikkerheten må ivaretas, og evt nye rutiner må utarbeides og informeres om for både 

helseforetak og kommune.  
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Forslag til vedtak 

 

1. OSO ber om at Helseforetakene gjennom Helse Nord IKT prioriterer arbeidet mot 

leverandørene med å få på plass tjenestebasert adressering for alle 

meldingstyper/systemer. 

2. OSO ber om at det lages en ROS-analyse 

3.    OSO ber om at utrulling av tjenestebaserte adressering settes på vent til anbefalingen fra   

ROS- analysen er gjennomgått og konkludert. 

4.   OSO ber KomUT og Helse Nord IKT kartlegge hvilke konsekvenser rekvirering og 

mottak på papir medfører for lokalsykehuskommunene. 

5.  OSO ber om at det lages et flytskjema for å illustrere hvordan informasjonsflyten blir. 
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Sak:   07/17 

Tittel:    Plan for fremtidig organisering av ambulansetjenesten i UNN 
Til:   Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Fra:  Avdelingsleder Per- Øivind Sørgård, Ambulanseavdelingen UNN 

Møtedato:  23. februar 2017  

 

 

Bakgrunn: 

Akuttmedisinsk klinikk skal lage plan for fremtidig organisering av ambulansetjenesten i UNN 

HF. I den forbindelse er det laget en sak til styret som redegjør for utfordringsbildet. 

Saken behandles på styremøtet i mars.  

 

Avdelingsleder for ambulanseavdelingen Per-Øivind Sørgård redegjør for innholdet i saken og 

svarer på spørsmål. 

 

Se vedlagt sak til Styret ved UNN. 
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Sak:   08/17 

Tittel:    Status avtalerevisjon 

 Oppfølging av sak 3/16, vedtakspunkt 4 og 5  

Til:   Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Fra:  Avdelingsleder Magne Nicolaisen, Samhandlingsavdelingen 

Møtedato:  23. februar 2017  

 

Sammendrag  

På OSO-møte i april 2016 ble KSU 1/2015 sitt forslag til revisjon av Overordnet 

samarbeidsavtale samt 10 tjenesteavtaler behandlet. I tillegg til å anbefale kommuner og styret 

for UNN å inngå disse avtalene, fattet OSO et vedtak hvor KSU’et i tillegg ble bedt om: 

o Legge fram forslag til plan for hvordan avtalene skal gjøres kjent blant partene. 

o Utarbeide kortversjon / retningslinje av tjenesteavtalene. 

o Utarbeide forslag til egen tjenesteavtale innenfor rus- og psykisk helse. 

 

OSO ble orientert om KSU’ets videre arbeid på møte i juni og desember, og vedtok på møtet i 

desember kortversjoner av avtalene. 

 

På dagens møte blir det gitt en muntlig orientering knyttet til det gjenstående arbeidet, med fokus 

på ledsageravtalen, tjenesteavtale 4 samt gjennomgang av nylig reviderte avtaler i lys av nye 

lover og forskrifter. 
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Sak:   09/17 

Tittel:   Eventuelt 
Til:   Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Møtedato:  23. februar 2017  

 

 

 

 

 

Sak:   10/17 

Tittel:   Neste møte 
Til:   Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Møtedato:  23. februar 2017  

 

 

 

Neste møte:  Torsdag 6. april 2017 kl. 11:00- 15:30 

Sted:   adm. møterom (D1 707) UNN Tromsø 

 

Formøter:  fra kl. 10:00- 10:55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


