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Sak:   24/17 

Tittel:   Referat fra OSO møte 8.juni 

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Fra:  OSO- sekretariatet 

Møtedato: 23. november 2017, kl. 11.00 – 15.30 

 

Referatene er vedlagt innkallingen. Finnes også på https://unn.no/fag-og-forskning/samhandling 

 

Referat fra OSO-møte 8. juni 2017 ble sendt ut kort tid etter møtet. Det er ikke mottatt noen 

innsigelser til referatet.  

Samhandlingsprisen for 2017 ble vedtatt av medlemmer med stemmerett pr. e- post 

kommunikasjon. 

 

 

Forslag til vedtak 

 

1. Referat fra OSO-møte 8. juni 2017 godkjennes.  

2. Vedtak i sak 23/17; Samhandlingsprisen godkjennes. 

 

Vedlegg  

 

1. Referat fra OSO-møte 8. juni 2017 

2. Vedtak i sak 23/17 Samhandlingsprisen 

 

https://unn.no/fag-og-forskning/samhandling
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Sak:   25/17 

Tittel:   Konstituering av OSO med valg av leder og nestleder   

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Fra:  OSO sekretariatet 

Møtedato: 23. november 2017, kl. 11.00 – 15.30 

 

Sammendrag og anbefaling 

I vedtektene for OSO heter det at OSO konstituerer seg på første møte hver høst med valg av 

leder og nestleder. Leder er rådmann Anne – Marie Gaino fra Nordreisa kommune og nestleder 

er avdelingsleder Kari Holthe, rehabiliteringsklinikken UNN. OSO velger ny leder som denne 

perioden skal være ansatt i UNN og nestleder fra kommune. 

 

Bakgrunn 

Bakgrunn for saken framgår av vedtektene for OSO § 6  

«OSO konstituerer seg på første møte hver høst med valg av leder og nestleder og sekretariat. 

Ledelsens funksjonstid er ett år, men ledelsen fungerer inntil ny ledelse er konstituert. Der leder 

er fra UNN bør nestleder være fra kommunene og omvendt.  

 

Når det gjelder representasjon, sier § 3: 

«Kommunenes representanter oppnevnes av regionrådene i Troms og Ofoten/Lødingen. Tromsø 

og omegn regionråd oppnevner 2 representanter hvorav 1 skal være fra Tromsø kommune, de 

andre regionrådene oppnevner 1 representant hver, Ofoten regionråd/Lødingen oppnevner 1 

representant. UNN sine representanter oppnevnes av direktøren. Det oppnevnes personlig vara 

for alle faste representanter.» 

 

OSO vedtok i sak 30/16; «Konstituering av OSO med valg av leder og nestleder» følgende: 

 
1. OSO velger rådmann Anne- Marie Gaino til leder av OSO. 

2. OSO velger avdelingsleder Kari Holthe til nestleder av OSO. 

  

 

Vurdering 

Inneværende periode har leder av OSO vært fra kommune og nestleder av OSO fra UNN.  

OSO velger leder fra UNN og nestleder fra kommune.  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. OSO velger xxx til leder av OSO. 

2. OSO velger xxx til nestleder av OSO. 

 

 

Vedlegg:  Vedlegg 3. OSO- medlemmer. 

Vedlegg 4. Vedtekter for OSO. 
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Sak:   26/17 

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

  klinikk 

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Møtedato: 23. november 2017, kl. 11.00 – 15.30 

 

 

Orienteringer gis i møte. 
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Sak:   27/17 

Tittel:   Kommunal barselomsorg 

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Fra:  Bente Mietinen, seksjonsleder Kvinneklinikken, UNN og 

  Kst. klinikksjef Grethe Andersen, K3K klinikken UNN 

Møtedato: 23. november 2017, kl. 11.00 – 15.30 

 

Sammendrag og anbefaling 

 

Kvinneklinikken ved UNN HF mangler oversikt over tilbud til barselkvinner i hjemmet jamfør 

«Nytt liv og trygg barseltid for familien», Nasjonale faglige retningslinjer for barselomsorg.  

Jamfør retningslinjer for barselomsorgen skal barselkvinner motta besøk av jordmor 1- 3 dager 

etter utskrivelse.  

Det foreslås en kartlegging av tilbud til barselkvinnene og for de kommunene som ikke har 

startet opp med dette ennå bør det etableres en framdriftsplan. 

Viser til punkt 5.4 i Tjenesteavtale nr 8 Jordmortjeneste:            

Innholdet i jordmortjenesten og jordmors ansvarsområde fremgår av relevante veiledere. 

 

 

Bakgrunn:  

UNN HF har en lovpålagt plikt til å gi barselkvinner og nyfødte en forsvarlig helsehjelp inntil de 

kan utskrives. Barselomsorgen i Norge har de siste årene vært i endring med blant annet kortere 

liggetid. Ved kvinneklinikken i Tromsø har friske kvinner og barn etter fødsel i gjennomsnitt 1.7 

liggedøgn. Kvinner og barn med behov for observasjon, behandling eller hjelp vurderes faglig og 

individuelt før utreise og avtales (gjennomsnitt 3.1 døgn). Vår liggetid berøres av et manglende 

kommunalt barseltilbud, den kan vanskelig endres uten tiltak i kommunene.  

Alle er ved utreise definert som «ferdigbehandlet» innenfor spesialisthelsetjenesten og slik et 

kommunalt ansvar med hensyn til videre omsorg. Kommunene har plikt til å tilby blant annet 

svangerskaps- og barselomsorgstjenester ((Helse- og omsorgstjenesteloven § 3–2 første ledd nr. 

1 b), nr. 2 og nr. 4), dette iht gjeldende retningslinjer for barselomsorg.  

«Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorg» (2014) fremsetter at nybakte mødre skal få 

hjemmebesøk av jordmor ett til tre døgn etter hjemreise. Det ble bevilget fra regjeringen 180 

millioner kr for å få styrke helsestasjoner (inkluderer svangerskap- og barselomsorg). 

Tilgjengelige KOSTRA-tall 2016 viser at pengene har resultert i 157 nye helsesøsterårsverk, 

men kun ni nye jordmor årsverk. Ammehjelpen i Norge gjennomførte i 2015 en nasjonal 

undersøkelse som viser at 11 % bor i en kommune som tilbyr hjemmebesøk av jordmor jfr 

retningslinjene. Undersøkelsen viser at kommunene tilknyttet Helse Nord ligger dårligs an i 

å tilby jordmor (ammehjelpen.no). 

Så vidt vi vet har kun Harstad kommune, vår 2017 og Narvik kommune, fra 2016 startet opp 

med hjemmebesøk av jordmor i barseltiden. 

 

Vurdering 

Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorg fastslår at nybakte mødre skal ha hjemmebesøk av 

jordmor ett til tre døgn etter hjemreise. Gjennom tjenesteavtale 8; Om samarbeid om 

jordmortjenester, har partene forpliktet seg til å følge nasjonale veiledere. 

 

Det er nødvendig med en karlegging over kommunale tilbud og plan for disse. 
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Forslag til vedtak 

 

 

 OSO erkjenner at retningslinjene som kom i 2014 skal sikre barselkvinnen og det nyfødte 

barnet en trygg overgang fra fødested til hjemmet, ikke er implementert i de fleste 

kommunene UNN samarbeider med.  

 Det må lages en oversikt over tilbud fra UNN HFs samarbeidskommuner.  

 Der dette ikke er på plass må kommunene beskrive en framdriftsplan.  

 

 

 

Vedlegg:  Vedlegg 5.  Tjenesteavtale 8 Samarbeid om jordmortjenester 

  Vedlegg 6. Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorg 
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Sak:   28/17 

Tittel:   Innstilling fra KSU 1- 2017 Prosedyrer for inn- og utskriving av pasienter i 

UNN  

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Fra:  Klinikkrådgiver Janne Nilssen Med. klinikk UNN og seniorrådgiver Beate 

Nyheim, OSO- sekretariatet 

Møtedato: 23. november 2017, kl. 11.00 – 15.30 

 

I sak 3/17; «Utskrivningsklare pasienter i UNN» som ble behandlet i OSO møte 23. februar 2017 

ble det redegjort for problematikken rundt utskrivningsklare pasienter. Et av tiltakene som ble 

vedtatt for å sikre gode pasientforløp i overføring av pasienter mellom UNN og kommunene var 

å oppnevne et klinisk samarbeidsutvalg (KSU). Dette utvalget fikk i oppgave å lage prosedyrer 

for inn- og utskrivning av pasienter, inkludert plan for hvordan prosedyrene skal implementeres i 

organisasjonene. 

 

KSU’et har bestått av:  

 

Fra kommunene    Fra UNN   Andre 

Aud M. Johansen, Harstad   Janne Nilssen    Brukerrepresentant 

Torunn Irene Johansen, Tromsø  Åshild Vangen   Hans-Johan Dahl 

Bodil Hansen, Sørreisa   Rita Hofsøy  

Alvilde Strømsmo, Bardu   Monica Dybwad 

      Beate Nyheim/Marit Bergh 

 

 

Flytskjema 

Utvalget har fokusert på å utarbeide et flytskjema som skal visualisere forpliktelsene i 

tjenesteavtale 3; «Retningslinjer for innleggelse i sykehus» og tjenesteavtale 5; retningslinjer for 

samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter 

utskrivning fra sykehus». 

 

Arbeidet ble mer omfattende enn antatt på grunn av to parallelle prosesser. 

For det første omforent enighet om hva flytskjemaet skal inneholde, og for det andre arbeidet 

med mer detaljerte beskrivelser. Flytskjemaet inneholder derfor klikkbare lenker til sjekklister 

(utskrivnings - og utreiseklar) samt videoer. 

  

Vedlagt flytskjema. 

 

Opplærings/implementeringsplan 

 

Flytskjema med underliggende prosedyrer vil være viktige redskaper for at partene skal oppfylle 

sine forpliktelser. At flytskjema og prosedyrer tas i bruk er avgjørende, derfor er opplærings og 

implementeringsplan nødvendig. 

KSU’et foreslår å legge en lett tilgjengelig lenke til flytskjema på alle UNN sine datamaskiner, 

(snarvei på skrivebordet). Det vil også bli planlagt workshoper, i regi av 

Samhandlingsavdelingen og KOMUT Nord.  
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I tillegg har utvalget foreslått følgende: 

- Forankring i OSO 

- Orientering i alle samarbeidsfora/samarbeidsutvalg 

- Fagråd av fastleger 

- En del av interkontrollen i kommuner og UNN 

- Nyansattprogram/opplæring i UNN og kommuner 

- Inn i undervisningen for helseutdanninger, inkludert turnusleger 

- Samhandlingskonferanser 

- Lesebekreftelse på prosedyre/flytskjema 

- Deltakelse for KSU medlemmene i læringsnettverk 

- e- læringskurs 

- Kompetansemodulen i UNN (en del av Personalportalen) 

 

Videre arbeid 

 

KSUet ser behov for å fortsette arbeidet med fokus på kvaliteten på innholdet i det som 

formidles mellom partene. Derfor ønsker utvalget å melde seg på et læringsnettverk om «gode 

pasientforløp for eldre og kronisk syke».  (Læringsnettverket er et samarbeid mellom: Helse- og 

omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet og KS) 
 

Læringsnettverkene skal forbedre overgangene i pasientforløpet. Både internt i kommunene og 

sykehusene, og mellom sykehus og kommune. Arbeidet skal blant annet resultere i at kommuner 

og helseforetak arbeider systematisk med pasientforløp og dokumenterer effekten for brukerne. 

 

Epikriser 

 

Av flytskjemaet framgår det at epikrise/helseopplysning med medisinoversikt skal følge 

pasienten senest utreisedag. Det er behov for en UNN-intern arbeidsgruppe som enes om en 

felles fremgangsmåte som sikrer at oppdatert medisinliste følger pasienten ved utreise. 

 

 

Forslag til vedtak 

 
1. OSO vedtar vedlagte flytskjema 

2. OSO ber KSU 1- 2017 om å konkretisere og følge opp en implementeringsplan 

3. OSO ber om at det settes ned en arbeidsgruppe i UNN som utarbeider en felles 

fremgangsmåte som sikrer at epikrise/helseopplysninger følger pasient ved utskrivning 

fra UNN 

 

 

Vedlegg 7 Flytskjema  
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Sak:   29/17 

Tittel:   Uenighet om tolkning av tjenesteavtale 5 

Fra:  Avdelingsdirektør Trond Brattland, Tromsø kommune 

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Møtedato: 23. november 2017, kl. 11.00 – 15.30 

 

Sammendrag 

Tjenesteavtale 5 omfatter samarbeidet mellom UNN og kommunene om samarbeid ved 

utskriving av pasienter fra UNN. I denne avtalen er det også regulert kriterier for at UNN skal 

kunne kreve betaling for utskrivningsklare pasienter som blir liggende på UNN i vente på et 

kommunalt tilbud. Det kan virke som at UNN det siste året har endret tolkningen av 

samarbeidsavtale 5 på dette punktet. Saken legges fram til drøfting. 

 

Saksutredning 

I forbindelse med innføring av samhandlingsreformen ble det innført lovkrav om 

samarbeidsavtaler mellom de regionale helseforetakene og kommunene. Lovkravet innebar også 

konkrete krav om hva samarbeidsavtalene skulle inneholde. Heriblant også om utskrivningsklare 

pasienter. 

 

Helse Nord RHF delegerte ansvaret for inngåelse av disse avtalene til de lokale helseforetakene. 

Og det ble nedsatt mange grupper bestående av representanter fra UNN, kommunene og 

brukerorganisasjonene for å utarbeide avtalene.  

I dette arbeidet var det formuleringene knyttet til betalings for utskrivningsklare pasienter 

(tjenesteavtale 5) som fikk størst oppmerksomhet.  

 

I 2016 ble de fleste avtalene, inkludert tjenesteavtale 5, revidert uten at det materielle innholdet 

knyttet til utskrivningsklare pasienter ble endret. 

I de årene som har gått etter inngåelsen av avtalen har det vært en del utfordringer knyttet til 

overholdelse av avtaleinnholdet, og kommunene har avvist en del betalingskrav basert på en 

vurdering av at de kriteriene som er stilt i avtalene for å kunne kreve betalt fra kommunen ikke 

er oppfylt. Blant de kriteriene som har medført avvisning av betalingskrav er kravet om 

helseopplysninger i forbindelse med utskrivning. 

Tromsø kommunes erfaring i disse sakene er at UNN inntil siste år har etterkommet 

betalingskravet i disse sakene.  

 

Det siste året har så Tromsø kommune erfart at UNN virker å ha endret praksis, og at UNN har 

nektet å ettergi betalingskrav der helseopplysninger ikke har blitt oversendt kommunen. Dette 

kunne derfor virke som at UNN har endret sin tolkning av avtalen og at UNN og Tromsø 

kommune har forskjellig tolkning. 

 

Tromsø kommune er av den oppfatning at UNN er forpliktet til å gi helseopplysninger til 

kommunen når en pasient er vurdert å være utskrivningsklar. Helseopplysningene skal 

ledsage meldingen om utskrivningsklar pasient. Videre er kommunen av den oppfatning at 

mangelfull oppfyllelse av denne forpliktelsen medfører at kommunen ikke er 

betalingspliktig for pasienter som blir liggende på sykehuset i påvente av et kommunalt 

tilbud.  
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Kommunen begrunner sitt syn slik: 

 

Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter (forskriften) oppstiller ikke et 

krav om at helseopplysninger skal oversendes kommunen før pasienten skrives ut, kun at 

epikrise eller tilsvarende skal sendes ved utskrivning. Videre har manglende oversendelse av 

epikrise eller lignende ingen betydning for kommunens betalingsplikt i henhold til forskriften.  

UNN og kommunen har imidlertid inngått en avtale om samarbeid om utskrivningsklare 

pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra sykehus, 

tjenesteavtale 5. I avtalen er det inntatt bestemmelser som stiller krav til helseforetaket utover de 

krav forskriften oppstiller.   

I avtalens punkt 4.3 som har overskriften «Når pasienten er utskrivningsklar», er det avtalt 

følgende: 

«Helseforetakets ansvar og oppgaver: 

 

2. Så tidlig som mulig sende melding om utskrivningsklarpasient til kommunen (…) 

 

3. Kommunen skal gis informasjon der det klart fremgår hvilke vurderinger og 

konklusjoner som er gjort i henhold til kriteriene for vurdering om pasienten er 

utskrivningsklar» 

 

I avtalens punkt 5.2.1 med overskriften «Varsel om utskrivningsklar pasient» er det avtalt at: 

 

«Sykehuset skal umiddelbart etter at pasienten er definert som utskrivningsklar varsle 

kommunen (…) Varselet skal inneholde opplysninger i henhold til 4.3»   

 

Kriteriene for når en pasient kan anses å være utskrivningsklar følger av forskriften § 9, og er 

også inntatt i avtalens punkt 4.3.1. Her oppstilles fem punkter knyttet til pasientens helse som 

skal vurderes og dokumenteres i pasientjournalen. Etter avtalens punkt 4.3 skal altså informasjon 

om hvilke vurderinger som er gjort i henhold til disse kriteriene, og hva man har konkludert med, 

gis kommunen når en pasient er vurdert å være utskrivningsklar.  Slik informasjon skal etter 

avtalens punkt 5.2.1 ledsage varselet om utskrivningsklar pasient. 

 

I tillegg har partene avtalt at manglende informasjon til kommunen om de vurderinger og 

konklusjoner som er gjort skal ha betydning for kommunens betalingsplikt. 

 

I avtalens punkt 5.2 som har overskriften «vilkår for betalingsplikt», er det avtalt følgende:  

 

«Betalingsplikten inntrer fra og med det døgnet pasienten blir erklært utskrivningsklar og 

vilkårene i forskriften §§ 8 til 10 og denne avtalens punkt 4.3 er oppfylt, og kommunen 

har gitt beskjed om at den ikke kan ta i mot pasienten. Betalingsplikten inntrer også 

dersom kommunen ikke har svart på varselet etter § 10 og denne avtalens punkt 4.3 om at 

en pasient er utskrivningsklar» 

 

(vår understreking) 
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Partene har altså i avtalen inntatt et tilleggsvilkår som må være oppfylt for at kommunens 

betalingsplikt skal inntre: Avtalens punkt 4.3 må være oppfylt. Dette innebærer at de vurderinger 

og konklusjoner UNN har gjort i forbindelse med avgjørelsen av at en pasient er utskrivningsklar 

må ledsage meldingen om utskrivningsklar pasient for at den kommunale betalingsplikten skal 

inntre. Slik kommunen ser det er ordlyden i avtalen klar på disse punktene. Kommunen vil for 

øvrig fremheve at helseopplysninger fra UNN til kommunen før pasienten sendes fra sykehuset 

har betydning for hvorvidt kommunen kan gi pasienten riktig helsehjelp når pasienten ankommer 

hjemmet eller tas imot i kommunal institusjon. Ordlyden i avtalepunktene som er gjengitt over, 

må følgelig ses i sammenheng med formålet med tjenesteavtale 5 som blant annet er å bidra til at 

pasienten opplever en best mulig sammenhengende helsetjeneste.  

 

For å få klarhet i situasjonen inviterte Tromsø kommune UNN, ved samhandlingssjef Magne 

Nicolaisen og seksjonsleder / jurist Leif Erik Nohr til et møte for å avklare om det lå en reell 

uenighet mellom Tromsø kommune og UNN i tolkningen av dette avtalepunktet. 

Fra Tromsø kommune stilte avdelingsdirektør Trond Brattland, enhetsleder for 

Tildelingskontoret Åshild Moen, og representant fra kommuneadvokaten Monica Solnes. 

I møtet redegjorde kommunen for sin tolkning av tjenesteavtalens formuleringer knyttet til 

betalingskrav for utskrivningsklare pasienter. Det ble i møtet klart at UNN det siste året har lagt 

til grunn en annen forståelse av samme avtale.  

 

Både kommunen og UNN er kjent med at tvisteløsningsnemnda for helse- og omsorgsektoren i 

sak nr. 19/2017 – 17/10839 har avgjort en tilsvarende sak mellom Molde kommune og Helse 

Møre og Romsdal HF. Samarbeidsavtalen mellom nevnte parter er noe annerledes formulert enn 

avtalen mellom UNN og Tromsø kommune. Det er likevel verdt å merke seg at 

tvisteløsningsorganet la avgjørende vekt på ordlyden i avtalen når partenes rettigheter og plikter 

ble fastlagt. Her kom man fram til at partene hadde avtalt at helseopplysninger skulle gjøres 

tilgjengelig for kommunen snarest etter utskrivning er besluttet og senest samtidig med at 

pasienten skrives ut. I motsatt fall inntrer ikke kommunens betalingsplikt. Avgjørelsen fra 

tvisteløsningsorganet illustrerer at det ikke er tilstrekkelig å se hen til kun lov og forskrift slik det 

synes som UNN gjør i vårt tilfelle. Det er avtalens ordlyd som må være avgjørende. 

 

Dette er en sak som vil kunne være aktuell for oversendelse til det nasjonale 

tvisteløsningsorganet. Men Tromsø kommune er av den oppfatning at det vil være en fordel om 

saken løses ved enighet lokalt. 

 

På møtet mellom UNN og Tromsø kommune ble det enighet om at saken tas opp til drøfting i 

OSO, og at man der ser om det er mulig å komme til en felles forståelse av denne delen av 

tjenesteavtale fem. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Forslag til vedtak formuleres i møte. 

 

 

Vedlegg 8. Tjenesteavtale 5 
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Sak:   30/17 

Tittel:   Demografisk utvikling i nord – kartlegging utfordringer og tiltak   

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  
Fra:  Magne Nicolaisen og Guri Moen Lajord 

Møtedato: 23. november 2017, kl. 11.00 – 15.30 

 

 

Sammendrag og anbefaling 

Kommunene inviteres til å være med i en kartlegging av ulike forhold knyttet til de demografiske 

endringer en forventer vil komme. Kartleggingen gjøres i hele Nord-Norge og innbefatter både 

tjeneste- og kompetansebehov samt planlagte tiltak for å møte behovene. Tilsvarende sak blir 

lagt frem for de andre OSOene i Helse Nord-regionen. Kartleggingen er ment å bidra i forhold til 

framtidig samarbeid basert på ulike forhold i kommunene. I hvilken grad funn vil påvirke 

arbeidet med strategisk utviklingsplan i UNN HF vil vurderes fortløpende. 

 

Bakgrunn 

Den demografiske utviklingen frem mot 2035/2040 vil kreve nye løsningsmodeller og 

samhandlingstiltak mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. 

Det er, så langt vi har registrert, enighet om at løsningene for framtiden i stor grad må finnes i 

kommunene og at endringene ikke nødvendigvis vil medfører at økonomien styrkes tilsvarende. 

  

Helse Nord sitt samhandlingsutvalg for primærhelsetjenesten har ved flere anledninger drøftet 

situasjonen. En har bl.a. lagt til grunn Eldrehelseatlas for Norge (juni 2017), SSBs 

befolkningsfremskrivning, St.meld. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – Nærhet og 

helhet, og ikke minst generell kunnskap om status i regionen. 

  

En konklusjon fra SSB som utfordrer partene, er at den demografiske utviklingen i Nord-Norge 

er mindre bærekraftig enn i landet forøvrig. Det er også store forskjeller kommunene imellom. 

  

Alle regionale helseforetak er pålagt å utarbeide strategisk utviklingsplan for perioden fram til 

2035. Kommunene utarbeider egne plandokument.  

I denne saken tilbys kommunene å være med i ei kartlegging av ulike forhold knyttet til 

utviklingstrekkene en forventer vil komme. Tilsvarende sak blir lagt frem for de andre OSOene i 

regionen. Kartleggingen vil innbefatte både utfordringer (behovsframskrivninger) og tiltak 

(utviklingsplaner). 

  

Første steg i arbeidet er å få etablert en regional arbeidsgruppe med en kommunal representant 

fra hvert OSO + samhandlingsavdelingene. Samhandlingsavdelingene vil i utgangspunktet 

utgjøre administrativ ressurs i forhold til arbeidet videre. 

  

Arbeidsgruppens første oppgave vil være å utarbeide en felles mal for kartleggingen. 

Samhandlingsavdelingen ved UNN vil innkalle og lede den regionale arbeidsgruppen.  
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Samhandlingsutvalget i Helse Nord mener det er viktig at spesialisthelsetjenesten og 

primærhelsetjenesten/kommunene har et omforent bilde av status og fremtidens kapasitetsbehov. 

Det regionale helseforetaket utarbeider egen strategisk plan hvor kartleggingen vil bli lagt inn 

som en vesentlig forutsetning. 

  

Momenter i en slik kartlegging/hva som bør danne grunnlag for malen: 

  
 Nåsituasjonen 

 Drivere som påvirker denne 

 Flere eldre – færre yngre 

 Endret sykdomsbilde – flere kronikere 

 Ny og forbedring av arbeidsflyt 

 Personellsituasjonen med mangel på folk, kompetansebehov, og en fastlegeordning i «krise» 

 Økonomiske begrensninger  

 Teknologiske nyvinninger 

 M.m. 

  

Arbeidsgruppen vil også ta stilling til/foreslå hvordan innhentet data skal bearbeides. Innhenting 

av data vil sannsynligvis skje via quest-back systemet. 

  

 

Forslag til vedtak 

 

1. OSO stiller seg positiv til kartlegging av nåværende kapasitet og forventede fremtidige 

helse- og omsorgsbehov og kompetansebehov i kommunene. 

2. OSO forutsetter at kartleggingen blir gjennomført i hele Nord-Norge. 

3. Til arbeidsgruppen som skal etableres velges xxxxxxxxxxxxxxxxx 

4. Samhandlingsavdelingene i helseforetakene deltar i arbeidsgruppen og utgjør 

administrativ ressurs. 
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Sak:   31/17 

Tittel:   Samarbeid mellom kommuner for god kapasitetsutnyttelse ved ledige 

døgnplasser  

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  
Fra:  Anne-Marie Gaino og Guri Moen Lajord 
Møtedato: 23. november 2017, kl. 11.00 – 15.30 

 

 

Sammendrag og anbefaling 

Det er behov for å utrede muligheter for samarbeid kommunene imellom med tanke på bedre 

kapasitetsutnyttelse av ledige døgnplasser til utskrivningsklare pasienter. Dagens situasjon er at 

det til stadighet ligger utskrivningsklare pasienter på UNN. Samtidig viser det seg at det i 

perioder er ledig døgnplasser i enkelte kommuner. Her ligger et potensiale som er verdt å se 

nærmere på. I enkelte kommuneregioner er dette allerede tatt opp, og Fylkesmannen har også 

anmodet kommunene om å samarbeide for bedre kapasitetsutnyttelse. Dersom kommunene 

samordner seg og kjøper plasser hos hverandre, kan dette avhjelpe situasjonen både for UNN og 

kommunene. Samtidig er dette en ny måte å tenke på som krever god brukermedvirkning 

samtidig som pasienter og pårørende må ivaretas på en gode måte. 

 

Det anbefales å opprette et klinisk samarbeidsutvalg (KSU) som utreder samarbeidsmulighetene 

og eventuelle begrensninger, samt lager forslag til samarbeidsmodell/-er og mal for avtaler. 

 

Bakgrunn 

Denne saken har sin bakgrunn i at det fra tid til annen har vist seg at samtidig som en kommune 

har utskrivningsklare pasienter liggende på UNN i påvente av ledig plass i kommunen, har andre 

kommuner i nærheten hatt ledige plasser i sine institusjoner. Dersom kommunene hadde hatt en 

form for samarbeid og koordinering, kunne det vært en mulighet å ta imot pasienten midlertidig i 

annen kommune enn hjemkommunen. Men pr. nå er det ingen helhetlig planlegging og styring 

av kapasiteten i den kommunale helsetjenesten. En interkommunal avtale for samarbeid rundt 

håndtering av utskrivningsklare pasienter kan være en vei å gå. Dette kan f.eks. innebære tiltak 

som kjøp av døgnplasser kommunene i mellom. Med døgnplasser i denne sammenhengen tenker 

en først og fremst på korttidsplasser i institusjon. Samarbeid om utnyttelse av KAD-plasser er 

også aktuelt å se nærmere på, selv om dette i utgangspunktet ikke er plasser tiltenkt 

utskrivningsklare pasienter.  

 

Framtidige utfordringer knyttet til demografisk utvikling og dimensjonering av de kommunale 

helse- og omsorgstilbudene fordrer nye løsninger. I tillegg til bedre kapasitetsutnyttelse av 

pasientplasser i kommunale institusjoner, kan det bli nødvendig å utrede muligheter og planer for 

personell- og kompetansedeling. Selv om en kommune har ledig døgnplass er det ikke selvsagt at 

kommunen også kan stille med personale med rett kompetanse mht. god og sikker oppfølging av 

aktuell pasient. Hvis dette er tilfelle, og dersom geografiske avstander er slik at kvalifisert 

personell kan jobbe på tvers av kommunegrenser, bør dette vurderes og evt. inngå i en 

samarbeidsplan. Kompetanse kan også deles ved hjelp av kommunikasjonsteknologi som f.eks. 

videomøter. 

 

Pasientperspektivet blir helt sentralt i en sammenheng med interkommunal plassutnyttelse. 

Hvordan motivere pasientene til å benytte seg av plass i annen kommune? Det blir viktig å 

ivareta pasientens og pårørendes ønsker og behov så langt som mulig, og at belastningen for  
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pasient og pårørende blir så liten som mulig. Dette krever et godt samarbeid mellom pasient, 

pårørende og helsepersonellet, og at brukermedvirkningen er reell. Annet som må avklares er 

eventuelle juridiske begrensninger. 

 

Mulig samarbeid kommunene imellom har allerede vært tatt opp i enkelte kommuneregioner og 

regionråd, samt at det ble nevnt under årets dialogforum mellom kommunene og UNN. Se også 

sak 41/16 om kommunal beredskapsplan for håndtering av utskrivningsklare pasienter i Tromsø 

kommune, og inngått samarbeidsavtale mellom Tromsø og Karlsøy kommuner om kjøp av 

plasser.  

 

Vurdering 

Et planlagt og koordinert samarbeid kommuner imellom for å bedre utnytte ledig kapasitet på 

døgnplasser til utskrivningsklare pasienter er en ny måte å tenke på i UNN-området. For å sikre 

et best grunnlag for inngåelse av samarbeidsavtaler bør det settes ned et klinisk samarbeidsutvalg 

(KSU) som ser på muligheter, og drøfter og avklarer juridiske, etiske, faglige og praktiske 

utfordringer. KSU-et bes om å utarbeide forslag til samarbeidsmodell/-er, herunder omfang 

(geografisk og antall kommuner) og hvordan ivareta koordineringsbehovet. KSU-et bør innhente 

informasjon og innspill fra regionrådene, og tilpasse sine forslag til det som eventuelt allerede er 

diskutert og foreslått i de enkelte regionene. Det bør også lages et forslag til avtalemal for 

samarbeid mellom aktuelle kommuner. En slik mal kan f.eks. utarbeides med utgangspunkt i 

allerede inngått samarbeidsavtale mellom Tromsø kommune og Karlsøy kommune om kjøp av 

plasser. Utover dette oppfordres OSO i møtet til å komme med innspill til mandat. 

 

 

Forslag til vedtak 

 

1. OSO oppretter et klinisk samarbeidsutvalg (KSU 3/2017) for å se på mulighetene for 

bedre utnyttelse av ledig kapasitet i kommunene med hensyn til døgnplasser for 

utskrivningsklare pasienter i UNN. KSU-et får følgende oppdrag: 

- KSU-et gjør juridiske, etiske, faglige og praktiske avklaringer som er nødvendig for å 

få til et slikt interkommunalt samarbeid 

- KSU-et lager forslag til en eller flere samarbeidsmodeller. 

- KSU-et lager forslag til avtalemal som kan benyttes i et interkommunalt samarbeid. 

 
2. KSU 3/2017 rapporterer til OSO om status for arbeidet før sommeren 2018 og på siste 

høstmøte i 2018. 

 

3. KSU 3/17 ferdigstiller sitt arbeid og legger fram endelig forslag til samarbeidsmodell/-er 

og avtalemal på første OSO-møte i 2019. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Vedlegg 9 Handlingsplan ved stort antall utskrivningsklare pasienter.  

Tromsø kommune avdeling for helse og omsorg. 

Vedlegg 10 Mal avtale om kjøp av korttidsplasser 
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Sak:   32/17 

Tittel:   KAD-senger for pasienter med psykisk helse/ rusutfordringer 

  (Oppfølging av sak 39/16) 

Fra:  Anita Vaskinn, avdelingsleder / psykologspesialist Avd. sør, Psykisk helse- og  

       Rusklinikken, og avdelingsleder Åshild Vangen, Allmenpsykiatrisk klinikk UNN 

Til:   Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Møtedato: 23. november 2017, kl. 11.00 – 15.30 

   

Sammendrag og anbefaling: Kommunene ble pålagt å etablere øyeblikkelighjelp-senger for 

pasienter med psykisk helse- og rusproblematikk innen 1.januar-2017. Dette tilbudet er etablert i 

de fleste kommunene, men tilbudet virker å være benyttet i liten grad. Det anbefales at 

kommunene jobber videre med å etablere et reelt kommunalt akutt døgntilbud for personer med 

rus- og psykisk helseproblematikk i tråd med veileder. Samarbeid med SPHR (DPS) er viktig for 

at tilbud i kommunene og i spesialisthelsetjenesten skal kunne supplere hverandre.  

 

Bakgrunn: I sak 36/16 ble det orientert om Kommunale akutte døgnplasser (KAD) for personer 

med psykisk helse og rusplager. KAD-veileder fra juni 2016 slår fast at kommunene er pålagt å 

etablere øyeblikkelighjelp-senger for pasienter med psykisk helse og rusproblematikk innen 

1.januar-2017. OSO ba Samarbeidsfora psykisk helse og rus om å drøfte hvordan KAD bør 

etableres, samt kartlegge hvorvidt etablering av disse plassene avlaster UNN.  
 

Vurdering: Alle samarbeidsfora har drøftet etableringen av KAD. Det har imidlertid vært ulik 

grad av involvering av SPHR (DPS) før etablering av KAD. De fleste kommuner har enten alene 

eller sammen med andre kommuner etablert et KAD-tilbud. Tilbudet virker å benyttes i 

varierende grad i de ulike kommunene. Godt tallmateriale mangler, men ut fra muntlige 

tilbakemeldinger vurderes det at tilbudet samlet sett benyttes i liten grad. Utfordringer i bruken 

virker å knytte seg til hvor kjent tilbudet er i øvrig kommunal virksomhet, faglig kompetanse, 

samlokalisering med somatiske pasientgrupper og at det allerede ser ut til å være et tilbud i 

spesialisthelsetjenesten som ivaretar aktuelle pasientgrupper. Videre råder det fortsatt en del 

usikkerhet rundt hvem dette tilbudet er mest egnet for og behov/volum. Spesialisthelsetjenesten 

har i liten grad merket et mindre tilfang av pasienter som resultat av at KAD er etablert. 

  
Forslag til vedtak:  

 

Informasjon tas til orientering. Med bakgrunn i at KAD for personer med rus og psykiske 

helseplager ikke benyttes i særlig stor grad, ber OSO om en ny vurdering av tilbudet juni 2018.  
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Sak:   33/17 

Tittel:   Ansatterepresentasjon i OSO 
   (Oppfølging av sak 16/17) 

Fra:  Trond Brattland, avdelingsdirektør Avdeling for helse og omsorg. 

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Møtedato: 23. november 2017, kl. 11.00 – 15.30 

 

 

Tromsø kommune har i sak 215/16 «Reviderte samarbeidsavtaler mellom Universitetssykehuset 

i Nord-Norge (UNN) og Tromsø kommune» vedtatt at «Ansattes organisasjoner skal være 

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

 

Saken ble behandlet i OSO 8. juni, sak 16/17 med følgende vedtak: 

 

OSO ber om at saken sendes tilbake til forslagstiller og hvor momenter som framkom i OSO 

møte blir belyst i nytt saksframlegg. 

 

Spørsmål som ble stilt var blant annet hvilken fagforening som kan representere alle 

kommunene, hvordan kostnadene fordeles og hvor mange representanter.  

 

Utgangspunktet for invitasjon av representanter fra ansatteorganisasjoner er at OSO eventuelt 

beslutter hvor mange plasser ansatterepresentantene skal få i OSO. Så vil det være opp til de 

ansattes organisasjoner å fordele disse plassene seg imellom, og gi beskjed til OSO. Kostnader 

må dekkes av den enkelte organisasjon. 

  

Det gis en nærmere redegjørelsen for saken i møtet. 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formuleres i møtet. 
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Sak:   34/17 

Tittel:   Prosjekt rehabilitering i Helse Nord 

Fra: Geir Tollåli, fagdirektør Helse Nord og Raymond Dokmo, medisinskfaglig 

rådgiver Helse Nord 

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Møtedato: 23. november 2017, kl. 11.00 – 15.30 

 

 

 

Det vises til OSO sak «Samhandlingsreformen – tiltak habilitering og rehabilitering» fra 2015 

hvor OSO fikk forespørsel om å delta i prosjektet. Samtlige OSO i Helse Nord sluttet seg til 

dette. 

 

Vedlagt ligger utkast til prosjektmandat (vedlegg 7). Dette skal endelig vedtas i direktørmøtet i 

Helse Nord RHF.  

 

Helse Nord ønsker at OSO skal oppnevne deltakere i arbeidet med prosjektet. Det er viktig at vi 

får så stor bredde som mulig. Vi kommer i neste OSO møte tilbake til hvilke representanter vi 

ønsker i det videre arbeidet. 

 

Det er ansatt en regional rådgiver fra 01.09.17, ved UNN HF som skal lede prosjektet. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Informasjon om Prosjekt rehabilitering i Helse Nord tas til orientering. 

 

 

 

 

 

Vedlegg 11 Prosjektmandat for Rehabilitering i Nord 
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Sak:   35/17 

Tittel:   Eventuelt 

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Møtedato: 23. november 2017, kl. 11.00 – 15.30 

 

 

 

o Møte i samhandlingsutvalget med primærlegetjenesten, avholdt 31.08.17 og 26.10.17   

Referatene fra møtene følger som vedlegg 12 og vedlegg 13 

 

o Regional utviklingsplan 2035 Helse Nord RHF. Informasjon om arbeidet i vedlegg 14.  

 

o Møte i Regionalt samarbeidsutvalg mellom Helse Nord RHF og KS, avholdt 4.9.17. Referat 

fra møtet følger som vedlegg 15. 

 



 

 

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  Tlf direkte OSO-sekretariat: 41 21 21 30 www.unn.no/oso 
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Sak:   36/17 

Tittel:   Neste møte 

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Møtedato: 23. november 2017, kl. 11.00 – 15.30 

 

Neste møte er avtalt til torsdag 22. februar 2018, UNN Tromsø. 

 

 

 

Møteplan for 2018 er tidligere vedtatt;  

 

Dato OSO møter 2018 Ukedag Sted 
22. februar. Torsdag Tromsø 

5. april  Torsdag Tromsø 

14. juni Torsdag Kommune 

27. september Torsdag Tromsø 

22. november Torsdag VK møte fra møterom i Tromsø 

 

 


