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Møtetype: Møte samarbeidsutvalget mellom Helse Nord RHF og KS 
Møtedato: 04.09.17 
Møtested: Tromsø 
Neste møte: 22.01.18, Tromsø 

 
Til stede 

Navn Initialer 
Marianne Telle, styreleder Helse Nord RHF 
Geir Tollåli, fagdirektør Helse Nord RHF 
Finn Henry Hansen, direktør Helse Nord RHF 
Magne Nicolaisen, leder samhandlingsavdeling UNN HF 
Raymond Dokmo medisinskfaglig rådgiver Helse Nord RHF 
Knut Werner Hansen, fylkesstyremedlem KS Troms 
Kristina Hansen, fylkesstyreleder KS Finnmark 
Tom Mikalsen, regiondirektør KS Nord-Norge 
Guri Moen Lajord, seniorrådgiver KS Nord-Norge 
Ann-Mari Jenssen, konserntillitsvalgt YS, Helse Nord 
Svein Steinert, fylkeslege Troms, kontaktfylkeslege Troms 

MT 
GT 
FHH 
MN 
RD 
KWH 
KH 
TM 
GML 
AMJ 
SS 

 
Forfall 

Marianne Bremnes, fylkesstyreleder KS Troms 
Bård Anders Langø, fylkesstyreleder KS Nordland 

 
 

Sak  Ansvar Frist 
 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 
Godkjent uten innsigelser 

HN RHF  

 Godkjenning av møtereferat 22.05.17 
 
Godkjent uten innsigelser 

HN RHF  

 Redegjørelse for mandat – behandling i styret for 
Helse Nord RHF og fylkesstyrene KS – behov for 
prosess og avklaring med hensyn til representasjon fra 
brukere og arbeidstakere 
 

HN RHF  

http://www.helse-nord.no/
mailto:postmottak@helse-nord.no


 

Det var enighet om følgende: 
 

1. Fylkesstyret i Finnmark skal opp 08.09.17. Dersom 
det ikke kommer innsigelser, blir mandatet stående 

slik det er. 
2. Det skal være med tillitsvalgt og 

brukerrepresentanter i utvalget. Hvem dette blir 
skal være klart før neste møte. 

17/5 Oppfølging av NSDM‐rapport om erfaringer fra 
samhandlingsreformen i nord – anbefaling av 
forbedringstiltak adressert til helseforetakene og 
OSOene 
 
Vedtak: 

1. Regionalt samarbeidsutvalg oppfordrer 

helseforetakene til å forbedre sin praksis knyttet til 

formidling av epikrise og/ eller annen sentral 

informasjon ved utskrivning av pasient til 

kommunehelsetjenesten. 

2. Regionalt samarbeidsutvalg oppfordrer 

helseforetakene til å fokusere spesielt på 

epikriseskriving og rutiner vedrørende 

utskrivningsklare pasienter i opplæring av turnusleger/ 

LIS 1, nytilsatte leger og vikarleger. 

3. Regionalt samarbeidsutvalg oppfordrer OSO til å 

vurdere om det kan etableres et annet system for 

avvikshåndtering for å oppnå økt læring og forbedret 

praksis. Et nytt avvikssystem må forenkles og det bør 

være mulig å sende avvik elektronisk.  

Enstemmig vedtatt 

KS  

17/6 Behovet for å styrke rekrutteringen til 
allmennlegetjenesten – forslag om å etablere 
utdanningsstillinger (ALIS) i allmennlegetjenesten mv. 
 
Vedtak: 

1. Regionalt samarbeidsutvalg tar informasjonen om 
ALIS Vest til orientering 

2. Regionalt samarbeidsutvalg støtter initiativet om å 
etablere et ALIS Nord-prosjekt for å styrke 

rekrutteringen og imøtekomme 
kompetansekravene til leger i 
kommunehelsetjenesten. 

3. Regionalt samarbeidsutvalg oppfordrer 
helseforetakene til å tilrettelegge for at 
allmennleger i spesialisering kan gjennomføre ett 
års obligatorisk praksis i sykehus. 
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4. Regionalt samarbeidsutvalg oppfordrer 

kommunene til å vurdere å benytte 
fastlønnsordning dersom dette kan øke 
rekrutteringen av fastleger og sikre legedekning i 
distriktene. 

5. Regionalt samarbeidsutvalg tar initiativ til å få 

gjennomført en kartlegging av den aldersbetingede 
avgang og andre årsaker av allmennleger i nord for 
perioden frem til 2025-2030. 

6. Regionalt samarbeidsutvalg tar initiativ til å få 
gjennomført en kartlegging av behovet for 

allmennleger i Nord-Norge, både som følge av 
aldersbetinget avgang og annen forventet avgang 
fra disse hjemlene. Kartleggingen bør både fange 
inn de begrunnelser legene angir for å forlate 
allmennlegefunksjonen, og hvilke tiltak som skal til 
for å sikre rekruttering og stabilitet blant 

allmennlegene. De siste års reduksjon i legers 
arbeidstid og vaktbelastning på sykehus, har i liten 
grad skjedd i kommunehelsetjenesten. Nye 

kompetansekrav til fastleger og krav om 
bakvaktsordninger i kommunale legevakter fra 1. 

mai 2018 kan forverre situasjonen ytterligere 
(Akuttmedisinforskriften). 

Enstemmig vedtatt 
 Presentasjon av Eldrehelseatlaset v/Lise Balteskar, 

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering 
(SKDE) og Samhandlingsbarometeret v/Magne 
Nicolaisen, UNN HF – spørsmål og diskusjon med 
hensyn til relevans for arbeidet med å møte 
utfordringene i samhandlingsfeltet. 
 
Regionalt samarbeidsutvalg tar presentasjonen til 
orientering. 
 

HN RHF  

17/07 Demografiske utviklingstrekk i perioden fram mot 
2040 i Norge, Helse Nord, helseforetak, 
lokalsykehusområder og kommuner: konsekvenser for 
helse‐ og omsorgstjenestene. Anbefalinger for videre 
oppfølging i Overordnede samarbeidsorgan 
(OSOene) 
 
Vedtak: 

1. Regionalt samarbeidsutvalg tar dokumentasjonen 
av SSBs beregninger av demografiske 
utviklingstrekk for perioden fram til 2040 til 
orientering. 

HN RHF  



 

2. Det konstateres at en utvikling som beregnet i SSBs 

middelalternativ, vil kunne få betydelige 
konsekvenser for landsdelens helsetjeneste 
generelt, og potensielt dramatiske konsekvenser for 
flere av de minste kommunene. 

3. Regionalt samarbeidsutvalg ser det som nødvendig 

at de estimerte demografiske utviklingstrekk 
konsekvensutredes mht økte behov for helse- og 
omsorgstjenester. 

4. Regionalt samarbeidsutvalg anbefaler at det i regi i 
hvert OSO etableres arbeidsgrupper som kartlegger 

status og redegjør for planer og tiltak (inkludert nye 
arbeidsmåter, e-helse og velfersteknologi) som kan 
bidra til å imøtekomme det økte behovet for helse- 
og omsorgstjenester. 

5. Regionalt samarbeidsutvalg anbefaler at 
interkommunale samarbeidsløsninger og 

samhandlingstiltak mellom kommuner og 
helseforetak inngår i de tiltak som vurderes. 

6. Regionalt samarbeidsutvalg vurderer det som viktig 

at det arbeidet som anbefales utført i regi av 
OSOene inngår som premisser i Helse Nord RHFs 

utviklingsplan for perioden frem til 2035. 
7. Regionalt samarbeidsutvalg oppfordrer KS Nord-

Norge til å følge opp demografiske utfordringer i 
fylkesstyrer og konferanser. 

Enstemmig vedtatt 
17/08 Håndteringen av samhandlingsfeltet i Helse Nord 

RHFs utviklingsplan for perioden fram til 2035 – 
redegjørelse og forslag om medvirkning fra 
kommunesektoren, fastlegene og OSOene 
 
Vedtak: 

1. Regionalt samarbeidsutvalg anbefaler at arbeidet 

med utviklingsplanen for Helse Nord RHF forankres 
gjennom aktiv medvirkning fra de overordnede 

samarbeidsorgan, og på en måte som sørger for at 
også premisser fra førstelinjen innarbeides i planen. 

2. Regionalt samarbeidsutvalg anbefaler at det lages 
en felles (enkel) mal for OSOenes videre håndtering 
av dette planarbeidet. Dette arbeidet bør gis høy 
prioritert, slik at felles mal kan foreligge så snart 
som mulig. 

3. Regionalt samarbeidsutvalg ser det som ønskelig at 
samhandlingsrelevante tema knyttet til 
utviklingsplanen inngår som sak på hvert OSO-møte 

frem til mai-juni 2018. 

HN RHF  



 

4. Regionalt samarbeidsutvalg anbefaler at det 

etableres egnede forankrings- og 
medvirkningsprosesser også vis a vis fastlegene i de 
enkelte foretaksområder. 

5. Regionalt samarbeidsutvalg forutsetter at det til 
neste møte i utvalget (januar 2018) gis en 

orientering om status for håndteringen av dette 
planarbeidet. 

Enstemmig vedtatt 
 Orienteringssaker 

Status pakkeforløp – psykisk helse og rus 
 
 
Regionalt samarbeidsutvalg tar saken til orientering 

HN RHF  

 Møteplan: 
22.01.2018 
Vår 2018 – Dato fastsettes senere 
Høst 2018 – Dato fastsettes senere 

HN RHF  

 


