
 
  

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  E-post: OSO-sekretariat@unn.no www.unn.no/oso 

 

Referat fra møte i Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Møtedato:  Torsdag 23. februar 2017, kl. 11.00 – 15.30   

Sted:   Auditorium 1.etg. UNN Harstad 

 

 

 

Tilstede  

Kari Holthe   Avdelingsleder, Rehabiliteringsklinikken UNN 

Liv Synnøve Finjord  Avdelingsleder, Medisinsk klinikk UNN Harstad 

Tor Ingebrigtsen  Administrerende direktør UNN  

Magne Nicolaisen  Avdelingsleder, Samhandlingsavdelingen UNN 

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

 

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

Nord-Troms regionråd 

Margrethe Hagerupsen Rådmann, Lenvik kommune, Midt-Troms regionråd 

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

Alf Lorentsen   Helse- og sosialsjef, Karlsøy kommune  

 

Medlemmer med møte- og talerett 

Britt Sofie Illguth  Brukerrepresentant, Brukerutvalget UNN 

Anette M Thyrhaug  Seniorrådgiver/fagansvarlig, Fylkesmannens helseavdeling 

Guri Moen Lajord  Rådgiver, Kommunesektorens organisasjon Nord- Norge 

 

Øvrige som møtte 

Mona Pedersen  Prosjektleder KomUT Nord (sak 06/17) 

Geir Klaussen   Helse Nord IKT (sak 06/17) 

Per Øyvind Sørgård  Avdelingsleder, Ambulanseavdelingen, UNN (sak 07/17) 

Beate Nyheim   Seniorrådgiver, OSO sekretariatet, Samhandlingsavdelingen, UNN 

Espen Haldorsen  Brukerrepresentant, vara 

Rita Johnsen   Kommunalsjef Harstad kommune  

 

Forfall 

Trond Brattland  Kommuneoverlege, Tromsø kommune, Tromsø-områdets regionråd 

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

Merete Hessen  Administrasjonssjef, Kvæfjord kommune, Sør-Troms regionråd   

Erling Hansen Rådmann, Lavangen kommune, Sør- Troms regionråd (vara for 

Merete Hessen) 

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

Arnfinn Andersen  Seniorrådgiver, Det helsevitenskapelige fakultet UiT 

Geir Lorem Professor, Det helsevitenskapelige fakultet UiT (vara for Arnfinn 

Andersen) 

Jon H. Mathisen  Klinikksjef, Akuttmedisinsk klinikk UNN (permisjon) 

Tove Skjelbakken  Avdelingsleder, Medisinsk klinikk UNN (vara for Jon Mathisen)  
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Sak:   1/17  

Tittel:   Referat fra møte 1.12.2016 

 

Referatet ble sendt ut kort tid etter møtet. Der er ikke mottatt noen innsigelser eller kommentarer 

til referatet. 

 

 

 

Vedtak 

 

Referat fra OSO møte 1.12.16. godkjennes. 

 

  

 

 

 

 

 

Sak:   2/17 

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

 

OSO-medlemmene informerte om aktuelle saker i egen region / klinikk.  

 

 

 

 

Vedtak 

 

Informasjon fra OSO-medlemmene tas til orientering. 
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Sak:   3/17  

Tittel:   Utskrivningsklare pasienter i UNN  

 

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.  

 

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 en å beskrive årsaker og konsekvenser av problemet på en åpen men kortfattet måte, 

samtidig presenteres forslag på tiltak. Målet med saken er å enes om robuste og langsiktige tiltak 

som sikrer utskrivningsklare pasienter koordinerte og helhetlige forløp. 

 
 

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. 

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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Vedtak 

  

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.  
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Sak:   4/17   

Tittel:   Overgang fra turnuslegeordning til Lege i spesialisering (LIS) – samarbeid om 

utlysning og tilsetting av kandidater  
 

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

samarbeidsavtale. 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. 

 

 

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 

 

 

 

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:   5/17   

Tittel:   Ansatterepresentasjon i OSO  
 

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.  

 

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 

 

Saken utsettes til neste møte. 

 

 

Sak:   6/17  

Tittel:   Tjenestebasert adressering for elektroniske meldinger   

 

 

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 få en konsekvens i kommunene, men 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 

det gjøres en kartlegging av hver kommune, før man går i gang slik at man kan få kartlagt 

konsekvensene. 

 

 

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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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 hver kommune kartlegges og kvalitetssikres mht evt mottak på papir ved 

utrulling av tjenestebasert adressering mot PLO. Dette gjøres av Helse Nord IKT og 

KomUT Nord 

3. OSO ber om at Helse Nord IKT og KomUT Nord gjøres en ROS-analyse før man går i 

gang mot øvrige tjenester i helse og omsorg i kommunene. 

4. OSO ber Helse Nord IKT og KomUT Nord om at det lages et flytskjema for å illustrere 

hvordan informasjonsflyten blir. 

 

 

 

 

 

Sak:   7/17   

Tittel:   Plan for fremtidig organisering av ambulansetjenesten i UNN  
 

 

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.  
 

 

Forslag til vedtak 

 

OSO tar saken til orientering. 

 

Vedtak 

 

OSO tar saken til orientering. 
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Sak:   8/17  

Tittel:  Status avtalerevisjon   

 

Det ble gitt en muntlig orientering om det gjenstående arbeidet knyttet til avtalerevisjon, med 

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

lover og forskrifter. 

 

 

Vedtak 

 

En nærmere orientering og revisjon av gjenstående avtaler gis i OSO møte 6.april. 

 

 

 

 

 

 

 

Sak:   9/17   

Tittel:  Eventuelt  
 

1. Reisevei til OSO møtene.  

 

Enklest reisevei for flertallet av OSO sine representanter er Tromsø. Det ble reist forslag om at 

alle OSO- møtene arrangeres i Tromsø.  

 

 

Vedtak 

Det forslås at møtested for framtidige OSO - møter endres til Tromsø. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak:   10/17  

Tittel:   Neste møte  

 

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 

 
 

 

 

 

 


