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REFERAT FRA MØTE  I  SAMHANDLINGSUTVALGET  MED  
PRIMÆRLEGETJENESTEN  -  31.08.17 

 
 

Tilstede på møtet: 
Direktør Finn Henry Hansen (Helse Nord RHF), fastlege/kommuneoverlege Mona 
Søndenå (Sør-Varanger kommune/foretaksområde Finnmark), seksjonsleder 
samhandlingsavdelingen UNN Magne Nicolaisen, praksiskoordinator/fastlege UNN 
Leif Røssås, leder for samhandlingsavdelingen Leif Arne Asphaug-Hansen 
(Finnmarkssykehuset), leder av samhandlingsavdelingen Steinar Pleym Pedersen 
(Nordlandssykehuset HF), praksiskoordinator/fastlege Helgelandssykehuset Anita 
Husveg, Knut Roar Johnsen samhandlingssjef i Helgelandssykehuset, Guri Moen 
Lajord fra KS, leder av OSO Nordlandssykehuset Nils Olav Hagen 
 
 
Forfall: 
Kommuneoverlege Frode Risdal (Harstad kommune/foretaksområde UNN), kvalitets- 
og utviklingssjef Anne Grethe Olsen (Finnmarkssykehuset), 
praksiskoordinator/fastlege Tina Ollila Uglebakken (Finnmarkssykehuset) – har 
permisjon, legeforeningens regionsutvalg nord Paul Olav Røsbø, Randi Spørck 
Helse Nord RHF, medisinsk rådgiver Raymond Dokmo (Helse Nord RHF), 
rådgivende lege i samhandlingsavdelingen Nordlandssykehuset Erik Martinsen, leder 
i OSO UNN Anne Marie Gaino 
 
 
 
Øvrige inviterte: 
Lise Balteskard fra SKDE (senter for klinisk dokumentasjon og evaluering), Gro 
Berntsen fra NSE (nasjonalt senter for e-helse) og Marcus Rumpsfeld fra UNN 

 
 

Oppsummering og oppfølgingspunkt fra møtet i dag 14.-15.06.17: 
 

 Nedsatt arbeidsgruppe bestående av Finn Henry, Magne, PKO fra UNN 
og Nils Olav Hagen som skal utarbeide mal for hvordan OSOene skal 
jobbe med samhandlingsfeltet i forbindelse med strategisk 
utviklingsplan. 

 Det ble redegjort for dagsorden og beslutningspunkter til møte i 
Regionalt samarbeidsutvalg: det gjaldt bl.a. konsekvensene av 
demografiske utviklingstrekk i nord, arbeidet med utviklingsplanen i 
samarbeid med OSOene, rekrutteringsutfordringene i 
allmennlegetjenesten.   

 Analyser av demografiske utviklingstrekk i Nord-Norge, slik de fremgår 
av SSBs fremskrivninger fram mot år 2040 viser at vår landsdel har en 
særlig utfordring mht bærekraft (antall yrkesaktive som skal forsørge og 
løse omsorgsutfordringene for en sterkt økende eldrebefolkning. 
Merbelastningene for helseforetakene forsterkes av enda større 
utfordringer i kommunesektoren, og særlig småkommunene.  

 For n-te gang understreker utvalget betydningen av at helseforetakene 
følger opp de gjentatte påpekninger av at epikrise (eller lignende  
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dokument med relevant informasjon for oppfølging av pasienten) alltid 
skal foreligge for mottakende kommunal enhet ved utskriving av pasient 
(utskrivningsklare pasienter).  

 Arrangementskomiteen (m bla. Steinar  Pleym Pedersen og Anita 
Husveg) for neste års praksiskonsulentkonferanse i Svolvær ber om 
innspill til program.  

 
 
 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Godkjent uten merknader.  
 
 

2. Godkjenning av referat fra forrige møte 
Godkjent uten merknader. 
 
 

3. Oppfølgingspunkt fra forrige møte 14.-15.06.17 
(Hva som er gjort står i kursiv.) 

 Oppfølging av forberedelse og planlegging av prosjekt for implementering 
av dialogmeldinger mellom fastleger og sykehusleger. Skal behandles på 
styremøte i Helse Nord RHF i september. 

 Interregional styringsgruppe for NPR-data: Bjørn Engum slutter og det må 
utpekes etterfølger. Finn Henry har ansvaret. Det jobbes med dette. 

 Finn Henry har tatt initiativet til å opprette et Regionalt samhandlingsmøte 
bestående av samhandlingslederne ved helseforetakene i regionen samt 
Helse Nord RHF ved Finn Henry. Første møte planlegges ultimo august. 
Antatt møtefrekvens blir ca annenhver måned.  Dette forumet er nå 
etablert og har hatt sitt første møte. Samhandlingsutvalget er orientert 
gjennom en oppsummering fra dette møtet. 

 Samhandlingsbarometeret skal presenteres i ledergruppa i Helse Nord. 
Samhandlingsbarometeret ble presentert på direktørmøtet i Helse Nord 
05.09. Det jobbes med å forankre barometeret også i de andre foretakene 
slik det ble diskutert på møtet i samhandlingsutvalget i juni: 
- Magne tar ansvar for å drive en ”barometerskole” for 

samhandlingslederne i de andre helseforetakene. Under forberedelse. 
- Utvidelse av regional referansegruppe for samhandlingsbarometeret. 

Magne jobber videre med dette og lager sak til neste møte i 
samhandlingsutvalget. 

- Hvordan få kommunene til aktivt å delta/ta i bruk 
samhandlingsbarometeret? Dette jobber også Magne med og lager sak 
til neste møte i samhandlingsutvalget. 

 
 
 

4. Redegjørelse for samhandlingledernes oppsummering av status etter 
arbeidsmøte i Bodø 17.08 v/Finn Henry  
Det ble på forrige møte i samhandlingsutvalget vedtatt å opprette et regionalt 
samhandlingsforum for samhandlingslederne ved helseforetakene i regionen. 
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Dette forumet er nå etablert og har hatt sitt første møte. Møtet utarbeidet 11 
oppsummeringspunkt som gjengis her: 
 

 Det er enighet om at mye av «piffen» er gått ut av arbeidet med samhandling. 
Det gjelder både kommunene og helseforetakene; kommunene som følge av 
fokus på kommunereform, og med den tilleggskomplikasjon at de fleste 
kommunene i nord er små og har begrenset kapasitet og kompetanse til å 
sette seg inn i dette arbeidet; helseforetakene som følge av at den «silo»-
organiserte spesialistkulturen bare i begrenset grad har tilpasset seg de 
arbeidsmåter som er nødvendige for å styrke samhandlingen. Det er dessuten 
begrenset ledelsestrøkk, både i HFene og kommunene mht å følge opp 
implementering av ideene bak samhandlingsreformen.  

 Helseforetakenes oppmerksomhet er sterkest rettet mot områder med 
økonomiske konsekvenser; jfr betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter. 
Det er langt svakere oppfølging av langsiktige faglige utfordringer, 
eksempelvis mot kronisk syke eldre med sammensatte lidelser.  

 Mht aktiv deltagelse på felles arenaer er imidlertid bildet noe mer nyansert. På 
ledelsesnivå er det større og mer stabil deltagelse fra helseforetakene, 
eksempelvis i OSOene. På klinisk nivå, er det motsatt, slik 
samhandlingslederne erfarer det: her er det vanligvis svært vanskelig å 
mobilisere interesse og deltagelse fra spesialisthelsetjenesten, mens 
kommunesiden ofte er enklere å få med på slike kliniske oppdrag og 
prosjekter.   

 Det er svært ulike møtefrekvens i de ulike OSO: I Finnmark er det 4 møter per 
år, i Troms/Ofoten 5-7 møter per år, i OSO Nordland 5 møter per år, og på 
Helgeland bare 2 møter per år. Det var full enighet mellom 
samhandlingslederne om at OSO som organ ikke er mulig å drive på en god 
måte med mindre enn 4 møter i året. Det ble derfor anbefalt at man på 
Helgeland øker møtefrekvensen til 4 møter per år.  

 Det er en generell erfaring at det er vanskelig å få innspill fra kommunene om 
saker til  OSO-møtene. Videre er det en utfordring at 
kommunerepresentantene i OSO i begrenset grad forankrer og ivaretar 
interesser og synspunkter på vegne av hele den regionen de utgår fra, men i 
hovedsak representerer «egen» kommune.  

 Det har hittil vist seg vanskelig å få kommunene til å påta seg 
sekretariatsansvar for OSO-funksjonen. Samhandlingslederne ser det derfor 
som nødvendig at denne funksjonen – i overskuelig framtid – ivaretas av 
foretakssiden. Samhandlingslederen ved UNN HF poengterer at 
samhandlingsenheten i dette HFet bestreber seg på å være rimelig nøytral i 
avveiningen mellom foretakets og kommunenes interesser og vurderinger, og 
at dette styrker enhetens rolle, både som sekretariat for OSO og som uformell 
«megler» i saker der det kan være konflikter mellom nivåene.  

 Nordlandssykehuset er det eneste HF der samhandlingslederen er direkte 
representert i toppledergruppen og møter permanent i denne gruppen. Ved 
UNN HF har samhandlingslederen tilgang til ledelsen/ledergruppen ved 
behov, men ser at det kunne ha sine fordeler å være permanent tilstede i 
disse møtene. Ved de to minste helseforetakene er samhandlingslederen ikke 
representert i adm. direktørs ledergruppe. Det inviteres til at de enkelte HF 
drøfter hvorvidt behovet for ledelsesforankring av samhandlingsfeltet er godt 
nok ivaretatt. 
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 Ved Finnmarkssykehuset opplever samhandlingslederen at 
samhandlingsfeltet har fått større fokus og er blitt bemanningsmessig styrket 
det siste året, etter ny direktørs tiltredelse; det er blant annet tilsatt 
samhandlingskoordinatorer ved hver av de tre klinikkene (Kirkenes, 
Hammerfest, Psykisk helse/Rus). UNN HF er utvilsomt det helseforetaket som 
har satt av mest ressurser til samhandling; denne enheten har også i betydelig 
grad tatt på seg regionale oppgaver og vært aktivt på rådgiver- og tilbudssiden 
overfor andre HF. På det andre ytterpunktet ligger Helgelandssykehuset, der 
dette feltet desidert har fått minst oppmerksomhet, og der 
samhandlingslederen tilsynelatende har begrenset lederstøtte. Generelt for 
alle HF er at samhandlingslederne får for liten aktiv medvirkning fra de kliniske 
miljøene, altså de aktørene som skal ivareta den operative og praktiske 
grenseflaten mot førstelinjen. Dette er en kritisk konstatering av at 
helseforetakene fortsatt besjeles av en fagkultur som – til tross for sine mange 
øvrige kvaliteter - i bare begrenset grad har åpnet seg for likeverdig og effektiv 
samhandling. Det bør være en prioritert ledelsesoppgave å gjøre noe med 
dette. 

 Det enkeltområder der helseforetakene kanskje svikter grovest i sin 
samhandling med kommunene, er det høyst rimelige og nødvendige kravet 
om at epikrise skal foreligge senest når utskrivningsklar pasient overføres til 
kommunal enhet.  Samhandlingslederne er enige om at det er grensende til 
skandaløst at dette kravet ikke innfris hundre prosent, slik at kommunene har 
det nødvendige informasjonsgrunnlag for å kunne overta ansvaret for videre 
oppfølging av disse pasientene.  

 Blant andre substansielle samhandlingsutfordringer som ble drøftet, nevnes 
behovet for et moderne elektronisk avviksmeldings- og håndteringssystem der 
også kommunene har tilgang til relevante moduler. Det tas et initiativ fra 
samhandlingslederne til å adressere denne problemstillingen, inkludert forslag 
om arbeidsmåte for å bidra til løsningen på denne utfordringen.  

 I møtet ble det av Eierdirektør i Helse Nord RHF gitt en kort presentasjon av 
status for arbeidet med Strategisk utviklingsplan. Dette arbeidet – som skal 
være avsluttet innen november 2018 – har samhandling med kommunene 
som ett av sine fem hovedoppslag. Samhandlingslederne har sagt seg villig til 
å ta et hovedansvar for arbeidet med å utforme denne delen av 
utviklingsplanen, et tilbud som Eierdirektøren syntes å ta vel imot. Dette 
arbeidet vil følgelig i det kommende år bli et prioritert anliggende i de ulike fora 
som jobber med samling i helse Nord. Det påpekes av samhandlingslederne 
at løsninger på de store demografiske og kapasitetsmessige utfordringer i 
kommunene fram til 2035, i betydelig grad vil påvirke pasientstrømmene til 
spesialisthelsetjenesten, noe som tilsier at helseforetakene også må 
engasjere seg i arbeidet med å finne løsninger som gjør kommunene i stand til 
å håndtere sin del av jobben.  
 
Oppsummeringspunktene ble gjennomgått og i forbindelse med siste punkt,  
Strategisk utviklingsplan. Det ble besluttet å utarbeide maler for hvordan OSO 
skal jobbe videre med innspill til utviklingsplanen for Helse Nord på  
samhandlingsfeltet: 
I den forbindelse ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skal jobbe med denne 
malen. Gruppa består av Finn Henry, Magne, praksiskonsulent fra UNN og 
Nils Olav. Finn Henry og Magne tar initiativ til første møte 
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5. Møte i Regionalt samarbeidsorgan (KS og Helse Nord) 4. September. 
Orientering. 
Det ble tidligere etablert et samarbeidsorgan mellom KS og Helse Nord, men 
utvalget har ikke vært aktivt på lang tid. Utvalget er nå reetablert og hadde 
konstituerende møte i februar. Neste møte ble avholdt 04.09. 
Samhandlingsutvalget har fått tilsendt agendaen for dette møtet. Leder i 
samarbeidsorganet er styreleder i Helse Nord RHF Marianne Telle.  
 
På dagsorden til møtet 04.09 står bl.a. følgende: 
NSDMs rapport om samhandling (tidligere behandlet i samhandlingsutvalget) 
Behov for å styrke rekruttering til allmennlegetjenesten – ALIS-prosjekt nord? 
Presentasjon av eldreatlas (presentert i samhandlingsutvalget i dag) 
Demografiske utviklingstrekk (presentert i samhandlingsutvalget i dag) 
Håndtering av samhandlingsfeltet i Helse Nord RHFs utviklingsplan for 
perioden frem til 2035 (drøftet kort i samhandlingsutvalget i dag) 
 
Finn Henry orienterte om demografiske utviklingstrekk 2017-2040 også for 
samhandlingsutvalget ved dagens møte: 
 
I tiårene fremover vil det skje en betydelig endring av demografien i  
Norge. Noen utviklingstrekk er ganske sikre, noe som særlig gjelder  
utviklingen i antall og andel eldre; andre utviklingstrekk knyttet til innvandring  
og interne flyttemønstre, er mer usikre. Den viktigste endringen knytter seg til  
den sterke økningen av befolkningen over 67 år i tiden framover. Det skyldes  
primært økningen i levealder, men er også en følge av den store forskjellen i  

størrelsen på fødselskullene i perioden 1930‐1944 og den etterfølgende  

«babybooomen» i etterkrigstiden. Dette innebærer at veksten i befolkningen  
over 67 år i SSBs middelalternativ forventes å øke med hele 67 prosent fram  
2040 i landet som helhet.  
 
Bildet blir imidlertid noe annerledes dersom man ser på den tilsvarende  

befolkningsutviklingen for aldergruppen 20‐66 år, som vi for enkelhets skyld  

kan betegne som den yrkesaktive befolkningen. Vi ser da at denne  
aldersgruppen i perioden fram til 2040 forventes å øke med knapt 13 prosent  

på landsbasis, men vi ser at Nord‐Norge er den eneste regionen med  

prognostisert nedgang (‐1,3 prosent) i den yrkesaktive befolkningen. Altså er  

Nord‐Norge den eneste regionen som skal håndtere den økte  

eldrebefolkningen med nedgang i den yrkesaktive befolkningen.  
 
De demografiske utviklingstrekk har betydelige konsekvenser for framtidig 

behov og etterspørsel etter helse‐ og omsorgstjenester. 

Selv om spesialisthelsetjenesten – i lys av den demografiske utvikling og den 

akselererende teknologiske og medisinske utvikling - står overfor store 

utfordringer i tiden fremover, er kommunenes utfordringer kanskje enda større. 
Det gjelder særlig for en landsdel der flertallet av kommuner er små, og med til 
dels store geografiske avstander, både til nabokommuner og sykehus. 
Mange av kommunene med svakest befolkningsutvikling har samtidig også 
størst andel uføretrygdede. Dette gjør bildet enda dystrere enn det som 
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fremgår av de beregnede forsørgerbrøker (antall yrkesaktive i forhold til antall 
eldre). Det er derfor ingen overdrivelse å fremme påstanden om at denne 
prognostiserte utvikling truer bærekraften i helsetjenesten på begge nivåer. 
Sannsynligvis er denne trussel i første omgang størst for de mange 
sårbare småkommunene, ettersom en tallmessig stadig mindre befolkning i 
arbeidsdyktig alder skal håndtere en stadig økende omsorgsbyrde for et 
økende antall eldre og pleietrengende. Denne personellmessige utfordring vil 
forsterkes av en svekket kommuneøkonomi, som følge av at færre 
yrkesaktive som kan beskattes og reduksjon i statens rammetilskott, slik 

ordningen i dag er. Sviktende bærekraft i den kommunale helse‐ og 

omsorgstjenesten vil i neste omgang også ramme spesialisthelsetjenesten 
med full tyngde, ettersom førstelinjens bufferfunksjon vil kunne 
svekkes, med den konsekvens at flere pasienter som normalt skulle håndteres 
i kommunene, vil risikere å bli henvist til helseforetakene.  
 
 
  

 
6. Presentasjon av Eldrehelseatlas v/Lise Balteskard fra SKDE - diskusjon 

SKDE har nylig utarbeidet et Eldrehelseatlas for aldersgruppen 75 år og eldre. 
Hun presenterte dette i dagens møte. 
Atlaset består av tre elementer: 

 Interaktiv kartdel 
 Faktaark 
 Rapport 

Tema:  
Befolkningsvekst for personer på 75 år og eldre 
Allmennlegetjenesten 
Spesialisthelsetjenesten (hjerte, lunge, ortopedi, nerve, kreft, øye, 
høreapparat, biologiske legemidler) 
 
Dobling av eldrebefolkningen på 20 år, i dag er 7% over 75 år, om 20 år er det 
12%. Dette er utfordringsbildet i årene fremover (jfr. demografiske 
utviklingstrekk som ble behandlet under forrige punkt). 
 
I atlaset dokumenteres større variasjon i forbruket av polikliniske tjenester enn 
det som observeres for innleggelser. Helseforetakene i nord ligger i det nedre 
sjikt mht forbruk av polikliniske tjenester, der særlig Finnmark peker seg ut 
med klart lavest forbruk. Bildet er annerledes for innleggelser, med Finnmark 
på topp og alle helseforetak i nord over landsgjennomsnittet.  
 
Det er også dokumentert stor forbruksvariasjon mellom populasjoner 
(befolkningsområder) for flere diagnosegrupper/prosedyrer; størst variasjon for 
høreapparat, pacemaker, injeksjon i øye og revaskularisering.   
 
Utfordring: 
Større eldrebefolkning 
Økt behov for sengeressurser; kanskje er planene for kapasitet av 
indremedisinske senger underdimensjonert?  
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Samhandlingsutvalget uttrykte stor begeistring over Eldreatlaset som ble 
presentert. Sett i lys av den demografiske utviklingen er dette et meget viktig 
bidrag til kunnskap som må tilflyte styrende myndigheter både på nasjonalt 
nivå, i kommuner og i helseforetak. Det er viktig at det settes inn tiltak så snart 
som mulig for å være ii stand til å møte morgendagens utfordringer på dette 
området. 
 
 
 
 
 

7. Presentasjon av resultater fra prosjektet Pasientsentrerte helsetjenester 
v/Gro Berntsen m.fl. - diskusjon 
Samhandlingsutvalget har tidligere fått presentert prosjektet ”pasientsentrert 
helsetjenesteteam”. I dag ble det presentert noen av resultatene som lå langt 
er dokumentert; Effekter av pasientsentrert helsetjeneste – pasientsentrerte 
helsetjenesteteam (PSHT) 
 
Målgruppe: multisyke skrøpelige eldre (ingen eksklusjonsdiagnoser). 
Denne gruppen har behov for kvalitetsforbedring og det er en kostbar og 
ressurskrevende (bruker 2/3 av ressursene) gruppe. Jfr. punkt 5 og 6 på 
dagens agenda. 
 
Multiprofesjonelt team: 
På tvers av 1. og 2. linje 
Samfinansiering 
Tilgang til hverandre EPJ (ikke fastlegejournal) 
Felles prosjektledelse  
Det lages en prosess rundt pasienten med målsettinger: 
Personsentrert – individuelle mål, ”informed active patient” – hva er viktig for 
deg? 
Helhetlig – koordinert 
Proaktiv – avstandsoppfølging 
 
Konklusjon effekter PSHT: 
Reduserer risiko for reinnleggelser og risiko for død. 
 
Forebygging og egenmestring 
Lavterskel virtuelle tjenester 
Fysiske mobile tjenester 
Kommunale institusjonstjenester 
 
Tjenestene må være proaktive – det er PSHT. 
 
Helseøkonomiske analyser inngår også i prosjektet, men disse er ennå ikke 
ferdigstillet. Slike analyser er viktige for å ta stilling til potensialet for storskala 
implementering av denne arbeidsmåten. I den grad PSHT er livsforlengende, 
slik de presenterte analyser dokumenterer, bør denne arbeidsmetode også 
være interessante for Beslutningsforum som vurderer kostnader per vunnet 
leveår ved å ta i bruk nye metoder (oftest medikamenter, nye kreftmedisiner). 
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I utvalget ble det også drøftet hvorvidt det kunne være mulig å kombinere 
SKDEs makrotilnærming med Helseatlas, basert på NPR-data, med PSHTs 
mikrotilnærming for identifisering av den aktuelle pasientgruppen (primært 
multisyke eldre). Internasjonale, kunnskapsbaserte erfaringer viser at det 
ligger helsegevinster i å risikostratifisere pasientpopulasjonen i sykehus, med 
sikte på optimalisere behandlingen.   
 

8. Møteplan høsten 2017 
Torsdag 26.10 – Tromsø 
Torsdag 07.12 – Tromsø  
 
 
 

9. Eventuelt 
Orientering om praksiskonsulentkonferansen i 2018: 
Det arrangeres slike konferanser annet hvert år. Neste konferanse arrangeres 
i Svolvær i juni 2018. Anita og Steinar sitter i arrangementskomiteen og ønsker 
innspill fra medlemmer i samhandlingsutvalget om tema og foredragsholdere. 
Gode forslag kom i møtet. Anita og Steinar ønsker fortsatt innspill – kan 
sendes på mail til begge. 
 
Dom i tvisteløsningsnemnda: 
Uenighet om tolkning av tjenesteavtale 5. En dom vedrørende denne 
tjenesteavtalen i Molde (avtalen her har en litt annen formulering enn i Helse 
Nord-området) har skapt diskusjon også i Helse Nord-området.  Ble drøftet 
kort i møtet.  
 
LAR-behandling: 
Spørsmål om LAR-behandling bør reguleres i tjenesteavtale. Enighet om at 
denne saken tas opp i møtet mellom samhandlingslederne i første omgang. 
 
 
 
 

  
SK 4425 til Oslo 
 
 
Mona Søndenå 
referent 


