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REFERAT FRA MØTE  I  SAMHANDLINGSUTVALGET  MED  
PRIMÆRLEGETJENESTEN  -  26.10.17 

 
 

Tilstede på møtet: 
Direktør Finn Henry Hansen (Helse Nord RHF), fastlege/kommuneoverlege Mona 
Søndenå (Sør-Varanger kommune/foretaksområde Finnmark), seksjonsleder 
samhandlingsavdelingen UNN Magne Nicolaisen, leder for samhandlingsavdelingen 
Leif Arne Asphaug-Hansen (Finnmarkssykehuset), leder av samhandlingsavdelingen 
Steinar Pleym Pedersen (Nordlandssykehuset HF), praksiskoordinator/fastlege 
Helgelandssykehuset Anita Husveg (på Skype), Knut Roar Johnsen 
samhandlingssjef i Helgelandssykehuset (på Skype), Guri Moen Lajord fra 
samhandlingsavdelingen UNN, legeforeningens regionsutvalg nord Paul Olav 
Røsbø, kvalitets- og utviklingssjef Anne Grethe Olsen (Finnmarkssykehuset), 
rådgivende lege i samhandlingsavdelingen Nordlandssykehuset Erik Martinsen.  
 
 
Forfall: 
Kommuneoverlege Frode Risdal (Harstad kommune/foretaksområde UNN), 
praksiskoordinator/fastlege Tina Ollila Uglebakken (Finnmarkssykehuset) – har 
permisjon, Randi Spørck Helse Nord RHF, medisinsk rådgiver Raymond Dokmo 
(Helse Nord RHF), praksiskoordinator/fastlege UNN Leif Røssås. 
 
 
 
Øvrige inviterte: 
Kirsten Gravningen - smittevernoverlege UNN, Hilde Isaksen – smittevernsykepleier 
KHT UNN, Stian Wik Rasmussen – rådgiver Helse Nord RHF, Bente Wistven og 
Bente Henriksen (barnevern og Bufetat), Jon Thomas Finnson - Helse Nord RHF. 
 
 

 
Oppsummering og oppfølgingspunkt fra møtet i dag 26.10.17: 

 

 De scenarier som foreligger for kommunenes demografiske utvikling 
fremover, parallelt med risiko for mulig sammenbrudd i store deler av 
allmennlegetjenesten (flere eldre, flere oppgaver og sviktende 
rekruttering) angår i høy grad spørsmålet om samfunnssikkerhet. Det 
anbefales derfor å ta kontakt med direktør for Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap, Cecile Daae, som foreslås invitert til 
senere møte i samhandlingsutvalget. Ansvarlig Finn Henry Hansen.    

 I tilknytning til arbeidet med utviklingsplanen for HN og oppdatert 
strategi for samhandlingsfeltet, kontakter Mona Søndenå  Ruth Skolseg 
i legeforeningen for å høre om det er mulig å få kontaktadresser til 
”smågruppene” alle allmennpraktikere i et videre- og 
etterutdanningsprogram deltar i. Dette for å få synspunkt fra 
allmennlegene. 

 Magne jobber videre med milepælsplan for kartleggingsmal og arbeidet 
med utviklingsplanen (inkludert forankring i OSOene). 
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 Samhandlingsutvalget ønsker å få oversendt Regional utviklingsplan for 
avtalespesialister 2018-2025 når den er ferdig, for å gi videre innspill. 

 Opprette smittevernsykepleier KHT i Helgelandssykehuset. Ansvarlig 
Knut Roar. 

 KORSN ser det som sterkt ønskelig at det – i tillegg til 
smittevernsykepleier KHT – opprettes smittevernteam i kommunene. 
Dette forslaget bør drøftes i de fire OSOene.  

 Samhandlingsutvalget blir orientert om prosjektet RASK (for å redusere 
antibiotikabruken i kommunale institusjoner) som skal gjennomføres i 
Nord-Norge i løpet av 2018.  

 Det skal utarbeides et felles saksdokument fra OSO barnevern til alle 
fire OSO helse for orientering. Dette dokumentet vil gi mulighet for å 
drøfte et samarbeid videre. Ansvar: Bufetat Nord-Norge og Jon Thomas 
Finnson.  

 Knut Roar og Leif Arne utarbeider et dokument om avvikshåndtering 
som Magne og Steinar får oversendt. Sammen utarbeides et dokument 
som behandles samhandlingsutvalgets møte 07.12.  

 Det bør lages et saksdokument til direktørmøtet om avvikshåndtering 
etter samhandlingsutvalgets møte 07.12. Dette dokumentet bør videre 
presenteres for samarbeidsmøte med KS i januar. 

 I tilknytning til nasjonalt samhandlingsmøte på Gardermoen 2. 
november, undersøker Finn Henry hvordan andre helseforetak 
håndterer avviksmeldinger. 

 
 
 
 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Godkjent uten merknader.  
 
 

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

3. Oppfølgingspunkt fra forrige møte 31.08.17 
(Hva som er gjort står i kursiv.) 

 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. Male er under utarbeidelse v/Magne N 

 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. Det er tatt kontakt med Nasjonalt senter for 
distriktsmedisin (NSDM) som har utarbeidet en prosjektskisse. Blir 
fremlagt i neste møte.   

 Analyser av demografiske utviklingstrekk i Nord-Norge, slik de fremgår 
av SSBs fremskrivninger frem mot år 2040 viser at vår landsdel har en 
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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. Disse 
analysene er spilt inn til og inngår i Utviklingsplanen for Helse Nord 
RHF 

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

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

 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. Mail med 
status for etablering av et felles prosjekt i regionen skrevet av IT-leder i 
Helse Nord RHF Bjørn Nilsen ble sendt utvalget fra Finn Henry 
19.10.17. 

 
 
 

4. Oppfølging av arbeidet med strategi for 
samhandlingsfeltet/utviklingsplan for Helse Nord 
Det er lite nytt om det generelle overordnede arbeidet med Utviklingsplanen 
sammenlignet med den informasjonen som ble gitt i forrige møte. I møtet ble 
det drøftet hvordan vi skal komme videre med kartleggingsarbeidet i regi av de 
enkelte OSOer samt planlegging og forankring av arbeidet med å oppdatere 
samhandlingsstrategien vis a vis relevante aktører (fastleger, 
sykehusspesialister, kommuner m.v.).I tillegg ble arbeidet med malen for 
kartleggingen drøftet. 
 
Drivere for kartleggingen er blant annet: 
- Demografiske endringer (flere eldre, færre yngre). 
- Mangel på personell/kompetanse. 
- Behovet for nye arbeidsmåter (e-helse mv) 
- Interkommunale løsninger 
- En fastlegeordning som har betydelige utfordringer. 
- Økonomiske begrensninger. 
 
Alle politiske signaler tyder på at fremtidig behov for helse- og 
omsorgstjenester skal løses i kommunene, men det store spørsmålet er om 
kommunene er rustet til å takle denne betydelige utfordringen. Er 
interkommunale løsninger aktuelt, eventuelt interkommunale løsninger av 
intermediær karakter i nærheten av det enkelte foretak? 
Har kommunene gode nok data til å planlegge fremtiden? Hva med de små 
kommunene – hvilke muligheter har de? Eldrehelsealtlaset som ble presentert 
i forrige møte i samhandlingsutvalget tyder på at at Sykehusbygg sine 
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prognoser for antall senger i sykehus synes å være for lave, særlig når det 
gjelder indremedisinske senger. 
Spesialisthelsetjenesten og kommunene må derfor ha et felles og omforent 
bilde av både dagens status og fremtidens kapasitetsbehov. 
Spesialisthelsetjenesten er i gang med sin kartlegging gjennom RHFets 
Strategisk utviklingsplan 2035, og ønsker nå en felles mal for involvering fra 
kommunehelsetjeneste og fastleger i denne planen. 
 
I regi av KS-Nord-Norge avholdes et årlig et felles fylkesmøte for politikere. 
Det er vedtatt å sette helse på dagsorden på dette møtet i år. Møtet skal være 
i Bodø 18.-19.04, og det er avsatt 3 timer til ”helse”. Hovedfokus i helsebolken 
skal være rekruttering og stabilisering av fastleger.  
 
Innspill i dagens møte: 
- Helse Nord er svært opptatt av fastlegesituasjonen i Nord-Norge, og deltar 

nå i en drøfting med kommuner i Nord-Norge om å opprette et ALIS Nord 
etter modell av ALIS Vest, som startet som prosjekt i september i år. Dette 
er et rekrutteringsprosjekt for å skaffe fastleger i kommunene. 

- Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er en relevant 
samarbeidspartner som kan gi viktige innspill. Finn Henry kontakter direktør 
Cecilie Daae. 

- Det bør trolig utarbeides en questback (el lignende) til kommunene hvor 
man bl.a. kan etterspørre kommunale helse- og sosialplaner. Spørsmålet 
er om questback eller om andre spørreformer skal benyttes, evt. begge 
deler. Trenger både vurderinger om fremtiden fra kommunens ledelse   
(her kan questback være egnet) og harde fakta - kartlegging. Kan vurdere 
å be om assistanse til kartleggingen fra NSDM, men det er i så fall en 
tjeneste som må kjøpes. 

- Nye arbeidsformer og ny teknologi vil bli viktig i arbeidet fremover. 
- Det må vurderes hvorvidt KAD-sengene skal inn i dette arbeidet. 
 
  
Viktig nå: 
Det må utarbeides en milepæl- og aktørplan, samt utarbeide en mal for hvilke 
data som skal samles inn og hvordan. 
Forankring i OSO, og så sette ned en arbeidsgruppe som så må vurdere veien 
videre. Magne jobber videre med dette temaet. 
Hvordan få innspill fra fastlegene? Her kan de obligatoriske ”smågruppene” 
kontaktes (utdanningsgrupper i allmennmedisin). Mona kontakter Ruth 
Skolseg i Legeforeningen. Tillitsvalgte for allmennlegeforeningen kan evt. 
brukes i dette arbeidet. Det kan videre være aktuelt at Helse Nord lager et 
dagsseminar med allmennleger for å få innspill til arbeidet med 
Utviklingsplanen.  
 
Utviklingsplanen skal være ferdig med kartleggingen til medio januar. Deretter 
skal det utarbeides tiltak. Det er viktig å nå de milepæler Helse Nord har satt, 
men samhandlingsutvalget må samtidig kjøre et selvstendig løp, med et 
betydelig lengre perspektiv, i denne saken. 
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5. Innspill til Regional utviklingsplan for avtalespesialister 2018-2025 
Helse Nord RHF arbeider med ny regional utviklingsplan for avtalespesialister. 
Formålet er å gi et rammeverk som styrer retning og innhold, samt sikre at 
avtalespesialistene også i fremtiden inngår som en integrert del av 
pasienttilbudet i Helse Nord. Det er sendt ut en henvendelse til landsdelens 
kommuneoverleger da Helse Nord ønsker innspill fra de 
kommuneoverlegefora som eksisterer. Planen ble drøftet med 
samhandlingsutvalget i dag. 
 
Det primære for fastlegene er å ha en spesialisthelsetjeneste som er 
tilgjengelig og som fastlegene kan henvise til. Det er kanskje mindre viktig om 
den fastlegene henviser til er en avtalespesialist eller spesialist på et sykehus. 
Avtalespesialister har stor produksjon, og dette verdsettes. Det er imidlertid 
viktig å ha en helhetlig plan for hvor avtalespesialistene skal være lokalisert, 
og at det ikke er en automatikk i at ledig hjemmel et sted etterfølges av samme 
spesialist på samme sted. Det kan også synes som om dialogen mellom 
foretakene, Helse Nord RHF og avtalespesialistene er noe mangelfull. 
Driftsavtalen til avtalespesialistene gir mulighet for en slik dialog som kanskje 
bør utnyttes bedre. 
 
Forslag fra Finnmark om et møte årlig mellom RHFet, avtalespesialistene, 
helseforetak, praksiskonsulent/fastlege. 
Samhandlingsutvalget foreslo fastere møtepunkter og mer struktur i avtalene. 
 
Når planen er ferdig utarbeidet fra Helse Nord RHF er det et ønske fra 
samhandlingsutvalget om å få planen oversendt for å gi kommentarer og  
innspill til videre oppfølging. 
  

 
6. Samhandling om smittevern – ikke så enkelt som vi trodde 

v/smittevernsykepleier Hilde Isaksen, UNN og smittevernoverlege Kirsten 
Gravningen, KORSN 
I Helse Nord-området er det 4 stillinger for smittevernsykepleiere KHT 
(kommunehelsetjenesten). Det er ansatt sykepleiere i disse stillingene både i 
Finnmark, i UNN og i Nordlandssykehuset, men fortsatt ikke i 
Helgelandssykehuset. Hilde og Kirsten var på møte i samhandlingsutvalget i 
januar 2016 – situasjonen var den samme også da – dette til tross for at 
finansiering er gitt fra Helse Nord RHF. 
 
Det er forskriftsregulert at RHFet skal sørge for at det utarbeides tilbud om 
nødvendig smittevernbistand til kommunale institusjoner som omfattes av 
forskriften innen helseregionen, dersom kommunen ønsker dette. 
 
Helse Nord RHF overfører midler til de enkelte helseforetak og finansierer på 
denne måten smittevernsykepleier KHT i alle helseforetak i nord. Altså er 
ordningen både lite byråkratisk og i tillegg gratis for kommunene. Kalles 
”modell nord”. 
Fleksibel modell som matcher både geografi, klima og kommuneøkonomi. 
Smittevernsykepleierne KHT har et godt samarbeid seg imellom, og 
smittevernet er helhetlig i hele regionen. 
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Smittevernsykepleier KHT - oppgaver: 
- Veiledning i enkeltsaker (mest når det gjelder antibiotikaresistente bakterier) 
- Infeksjonskontrollprogram 
- Nettside 
- Undervisning på sykehjem/kommuner 
- Informasjon 
- Befaring 
 
På ønskelisten over flere oppgaver: 
- Ajour med lovkrav 
-Bruk av prevalenstall 
- Levende internkontroll og forbedringstall 
- Kommuneoverlegen/smittevernlegen som samarbeidspartner 
- Smittevernsykepleier KHT i Helgelandssykehuset 
- Ta tak i flere saker 
 
Smittevern har vært stemoderlig behandlet i tjenesteavtale 10 tidligere, men 
etter at det har blitt utarbeidet ny tekst har denne blitt implementert i ulike 
versjoner i ved revidering av tjenesteavtale 10 både i Finnmarkssykehusets 
område, i Nordlandssykehusets og UNNs område. 
 
RASK – prosjekt for å redusere antibiotikabruken i kommunale institusjoner 
inkludert KAD-senger. Startet i Østfold, og skal etterhvert rulles ut til de andre 
fylkene. Det er Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) som leder dette 
arbeidet, men samarbeider med Helsedirektoratet og fylkeslegene. 
 
Det er et sterkt ønske fra KORSN om at det i tillegg til smittevernsykepleier 
KHT opprettes smittevernteam i kommunene. 
Det er ikke alle kommuner som har en smittevernsykepleier som 
kontaktperson, og dette er uheldig. Det er mulig dette kan reguleres ved en 
senere revisjon av tjenesteavtale 10? 
  
KORSN lurer på hvordan tillegget i tjenesteavtale 10 skal implementeres i 
kommunene, og dette ble drøftet kort i dagens møte: 
KORSN kan evt. vurdere å evaluere hvordan tjenesteavtalene er implementert 
i kommunene som grunnlagsmateriale for ny revisjon. Det er velkjent at ikke 
alle kommuner er like oppdatert på tjenesteavtalene. 
 
Helgelandssykehuset gir i dagens møte sterke signaler på at de straks starter 
jobben med å opprette at det opprette smittevernsykepleier KHT også der. 
 
 

7. Aktuelle måter for ivaretagelse av samarbeid mellom OSO Helse og OSO 
Barnevern Nord-Norge – v/Bente Wistven og Bente Henriksen 
Det er ett OSO for hele Nord-Norge som jobber med barnevern – overordnet 
samarbeidsorgan. Det ønskes kontakt mellom OSO helse og OSO barnevern. 
OSO barnevern ble opprettet for 4 år siden. Bufetat har ledelsen og er 
sekretariat for OSO barnevern nå. Samarbeid ønskes fordi det er en del 
gråsoneproblematikk. Jon Thomas Finnson i Helse Nord RHF jobber med rus 
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og psykiatri i RHFet og samarbeider med Bufetat. Han kjenner feltet godt. 
OSO barnevern er et policyorgan – jobber altså på systemnivå, slik OSO helse 
gjør. Ikke enkeltindividsaker. 
 
Hvilke systemutfordringer bør drøftes sammen? 
Det vedtas at det skal utarbeides et notat som strukturerer de 
problemstillingene på systemnivå som OSO barnevern ser. Dette utarbeides i 
samarbeid med Helse Nord ved Jon Thomas Finnson og lages som et felles 
saksdokument – adressert til de respektive OSOer – der 5-6 prioriterte 
tema/problemstillinger utdypes. I tillegg må dokumentet redegjøre for hva OSO 
barnevern er, arbeidsområder etc. Dokumentet utarbeides i løpet av 1 måned; 
deretter presenteres og drøftes det i hvert enkelt av de fire OSOene. På 
grunnlag av disse drøftelsene, stakes veien videre ut. 
OSO-møtene er offentlige, så OSO barnevern kan få oversendt sakslistene til 
OSO-møtene slik at de kan møte på de sakene som er av felles interesse. Det 
samme kan OSO barnevern gjøre. 
 
Barn i barnevernet har en risikoutsatt gruppe, særlig med tanke på psykisk 
sykdom. 
 
Det bør vurderes om det bør innarbeides noe om samarbeid med barnevernet 
i tjenesteavtalene mellom kommuner og helseforetak.  
 

8. Status og utfordringer dokumentasjon og håndtering av avvik i 
samhandling mellom helseforetakene og kommunene: kortsiktige og 
langsiktige løsninger v/Steinar Pleym Pedersen 
Det er fortsatt betydelige utfordringer når det gjelder avviksmeldinger 
vedrørende samhandling mellom helseforetak og kommuner; dette gjelder 
både mottak, behandling og lukking av avvik. Den elektroniske løsningen 
oppleves som et stort problem, og helseforetakene har ulike oppfatninger av 
hvordan dagens løsninger kan benyttes, både når det gjelder mulighet og hva 
som er tillatt i henhold til lovverk (slik referenten forstår problemstillingen). 
 
 
Her er det flere problemområder: 

 Lovverk: Personvernloven, Offentlighetsloven 
 Elektroniske løsninger 
 Hvordan avvik og kliniske uønskede hendelser skal behandles 

 
Knut Roar har et samarbeid med Helse Nord IKT om elektroniske løsninger og 
bes i dagens møte om å lage et dokument sammen med Leif Arne, som 
redegjør for samarbeidet med Helse Nord IKT og de løsningene 
Finnmarkssykehuset anvender – i løpet av 2 uker. Dokumentet sendes 
samhandlingslederne i de andre foretakene (Magne og Steinar) som så 
innarbeider dette i et tidligere notat som er utarbeidet om samme sak. Dette 
dokumentet følges opp i samhandlingsutvalgets møte 07.12. 
 
Problemstillingen bør i neste omgang lages som et saksfremlegg til 
direktørmøtet i Helse Nord som oppsummerer problemstillingen konkret, 
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grundig og pedagogisk; både tekniske problemstillinger og oppfølging av avvik. 
Saksfremlegget bør også presenteres på samarbeidsmøtet med KS i januar. 
 
Spørsmålet om hvordan avviksmeldinger håndteres i andre foretak ble reist i 
dagens møte. Finn Henry skal på møte med de andre regionale 
helseforetakene i neste uke og stiller spørsmålet der. 
 
  

9. Neste møte 
Torsdag 07.12 – Tromsø  
 
 

10. Eventuelt 
FHH orienterte kort om: 
- KOLS-atlas som nylig er kommet; presenteres i neste møte i  

samhandlingsutvalget 07.12. 
- NSDM er bedt om å utarbeide en prosjektskisse for 

rekrutteringsutfordringer i Nord-Norge. 
- Oppfølging ”mine behandlingsutvalg”. 
- Følge opp mal for innhenting av data i forbindelse med utviklingsplanen i 

neste møte (Magne lager milepælsplan). 
 
 
 
 
 

  
WF916/Kirkenes 
 
 
Mona Søndenå 
referent 


