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Referat fra møte i Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

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

Sted:   Rådhuset, Formannskapssalen, Tromsø kommune 

Formøte: UNN sine representanter, formannskapssalen, kl. 10.00 – 11.00 

Formøte:  Kommunenes representanter møterom 5.etg. Rådhuset kl. 10.00 – 11.00 

 

Tilstede  

Tor Ingebrigtsen  Administrerende direktør UNN og leder av OSO 

Kari Holthe   Avdelingsleder, Rehabiliteringsavdelingen UNN 

Jon H. Mathisen  Klinikksjef, Akuttmedisinsk klinikk UNN 

Magne Nicolaisen  Avdelingsleder, Samhandlingsavdelingen UNN 

Åshild Vangen Avdelingsleder, Allmennpsykiatrisk klinikk og DPS  

 (Vara for Anita Vaskinn)  

Anne- Marie Gaino Rådmann, Nordreisa kommune og nestleder av OSO 

Nord-Troms regionråd 

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

Trond Brattland  Avdelingsdirektør, Tromsø kommune, Tromsø-områdets regionråd 

    (til kl. 13.30) 

Rita Johnsen   Kommunalsjef, Harstad kommune, Sør-Troms regionråd 

Knut Einar Hansen  Kst. rådmann, Ballangen kommune, Ofoten regionråd og Lødingen 

(vara for Heidi Eriksen Laksaa)  

 

Medlemmer med møte- og talerett 

Guri Moen Lajord  Rådgiver, Kommunesektorens organisasjon Nord- Norge 

Anette Moltu Thyrhaug Seniorrådgiver/fagansvarlig, Fylkesmannens helseavdeling 

    (Vara for Svein Steinert)   

Laila Edvartsen  Brukerutvalget, UNN 

 

Øvrige som møtte 

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

Gunnbjørg Andreassen  Fagutviklingssykepleier, K3K klinikken (til sak 27/17) 

Janne Nilssen   Klinikkrådgiver, Medisinsk klinikk (til sak 28/17)  

Beate Nyheim   Seniorrådgiver, OSO sekretariatet, Samhandlingsavdelingen UNN 

 

Forfall 

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

Liv Synnøve Finjord  Avdelingsleder, Medisinsk klinikk UNN  

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

Margrethe Hagerupsen Rådmann, Lenvik kommune, Midt-Troms regionråd 

Erla Sverdrup Rådmann, Dyrøy Midt- Troms regionråd  

(vara for Merethe Hagerupsen) 

Svein. S. Steinert  Fylkeslege Troms, Fylkesmannens helseavdeling 

Britt Sofie Illguth  Brukerrepresentant, Brukerutvalget UNN 

Esben Haldorsen  Brukerrepresentant (vara for Britt Sofie Illguth) 

Arnfinn Andersen  Seniorrådgiver, Det helsevitenskapelige fakultet UiT 

Geir Lorem   Professor, Det helsevitenskapelige fakultet UiT (vara for Andresen)  
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Sak:   24/17    

Tittel:   Referat fra OSO møte 8.juni 

 

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. 

 

 

Vedtak 
 

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

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

 

 

Sak:   25/17 

Tittel:   Konstituering av OSO med valg av leder og nestleder  

 

Administrerende direktør Tor Ingebrigtsen orienterte. På bakgrunn av OSO – vedtektene § 3 hvor 

det framgår at direktøren utpeker UNN sine representanter ble de redegjort for følgende endringer 

i UNN sin representasjon i OSO.  

De lokale driftslederne ved UNN Narvik og UNN Harstad blir medlem og varamedlem i OSO. 

Gina Johansen, driftsleder UNN Harstad blir medlem fra 2018, med driftsleder ved UNN Narvik 

som hennes vara.  Neste år blir driftsleder ved UNN Narvik medlem og driftsleder UNN Harstad 

personlig vara.   

Klinikksjef Markus Rumpsfeld går inn som vara for klinikksjef Jon H. Mathisen.  

Rådgiver Marit Bergh går inn som vara for avdelingsleder Magne Nicolaisen. 

OSO – sekretariatet tar kontakt med Midt- Troms og Tromsø- området regionråd angående valg av 

representanter fra Midt- og Troms regionråd da OSO medlemmer har meddelt at de fratrer sine 

stillinger.  

KS utpeker medlem med møte og talerett etter Guri Moen Lajord. 

 

Forslag til vedtak: 

1. OSO velger xxx til leder av OSO. 

2. OSO velger xxx til nestleder av OSO. 

 

Vedtak  

 

1. OSO velger administrerende direktør Tor Ingebrigtsen til leder av OSO. 

2. OSO velger rådmann Anne- Marie Gaino til nestleder av OSO. 
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Sak:   26/17  

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

  Klinikk 

 

 

OSO medlemmene orienterte om aktuelle saker fra egen region. 

 

 

Vedtak 

 

Informasjon fra OSO-medlemmene tas til orientering. 

 

 

Sak:   27/17   

Tittel:   Kommunal barselomsorg 

 

Administrerende direktør Tor Ingebrigtsen og fagutviklingssykepleier Gunnbjørg  

Andreassen orienterte.  

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.   

I retningslinjene heter det at barselkvinner skal motta besøk av jordmor 1- 3 dager etter 

utskrivelse. Det ble også vist til tjenesteavtale 8; «Samarbeid om jordmortjenester» inngått 

mellom UNN og lokalsykehuskommunene. 

 

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.  

 

 

Vedtak 

 

1. OSO viser til at Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorg, som skal sikre 

barselkvinnen og det nyfødte barnet en trygg overgang fra fødested til hjemmet, ikke er 

implementert i alle kommuner.  

2. OSO oppretter KSU 4-2017; Kommunal barselomsorg. 

3. OSO oppfordrer utvalget til å samarbeide med Fylkesmannen og Universitet. 

4. KSU 4-2017 får i oppdrag å: 

- Utarbeide en oversikt over kommunenes barseltilbud og planer for etablering av tilbud 

- Skaffe oversikt over utdanningskapasiteten for jordmødre. 

5. KSU 4- 2017 gjennomgår tjenesteavtale 8; Samarbeid om Jordmortjenester, og foreslår 

endringer i tråd med 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  

 

Klinikkrådgiver Janne Nilssen, Medisinsk klinikk, orienterte. 

Det ble vist til sak 3/17: Utskrivningsklare pasienter, som ble behandlet i OSO møte 23. februar.  

Et av vedtakene i saken var å oppnevne et klinisk samarbeidsutvalg (KSU 1- 2017) som fikk i 

oppdrag å lage prosedyrer for inn- og utskrivning av pasienter, inkludert plan for hvordan 

prosedyrene skal implementeres i organisasjonene. Innrapporterte avvik skulle benyttes i pågående 

arbeid og etter vedtatte prinsipper for kontinuerlig forbedring. 

 

For å sikre gode pasientforløp i overføring av pasienter mellom UNN og kommunene er det viktig 

å sikre at tilstrekkelig og relevant informasjon overføres mellom sykehus og kommune. Pleie- og 

omsorgsmeldinger (PLO-meldinger) ble innført som redskap for å bedre denne samhandlingen. 

Meldingene er et sett av flere standardiserte meldingstyper som understøtter fasene innleggelse, 

vurdering under opphold i sykehus og utskrivning. I tillegg finnes det dialogmeldinger for mer 

løpende, interaktiv samhandling. 

 

Utvalget har utarbeidet et flytskjema som viser meldingsporteføljen i utskrivingsprosessen, samt 

sjekklister. 

 

 

Presentasjonen fra møtet samt flytskjema og sjekkliste for innleggelsesrapport følger vedlagt 

referatet.  

 

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 

 

 

Vedtak 

 

1. OSO vedtar vedlagte flytskjema med de endringer som framkom i møtet. 

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

3. OSO oppfordrer KSU 1- 2017 til å ta med innspill gitt i møte, og ber om en 

statusoppdatering i OSO møte 5. april. 
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Sak:   29/17  

Tittel:   Uenighet om tolkning av tjenesteavtale 5 

 

Avdelingsdirektør Trond Brattland, Tromsø kommune, orienterte. 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 ble gjennomgått og diskutert. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Forslag til vedtak formuleres i møte. 

 

 

Vedtak 

 

1. OSO presiserer at dokumentasjonskravene i tjenesteavtale 5 skal oppfylles. 

2. OSO konstaterer at det er uenighet mellom kommunen og UNN knyttet til tolkning av 

tjenesteavtale 5 og betalingsplikt.  

 

 

 

Sak:   30/17   

Tittel:   Demografisk utvikling i nord – kartlegging utfordringer og tiltak  

 

Avdelingsleder Magne Nicolaisen, Samhandlingsavdelingen, orienterte. 

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. 

 

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. 

 

 

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. Kommunerepresentantene vedtar representant innen desember 2017. 

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  

 

Rådmann Anne- Marie Gaino orienterte. 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. 

 

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. 
 

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. Rådmann Anne Marie Gaino sammen med OSO sekretariatet sender forespørsel til 

regionrådene om valg av en representant fra hvert regionråd. 

3. UNN velger to representanter. Jurist Leif – Erik Nohr og avdelingsleder Ola Iversen vil bli 

forespurt.  

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

høstmøte i 2018. 

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

og avtalemal på første OSO-møte i 2019. 
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Sak:   32/17   

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

  (Oppfølging av sak 39/16) 

 

Avdelingsleder Åshild Vangen, Allmennpsykiatrisk klinikk, orienterte. 

Kommunene ble pålagt å etablere øyeblikkelighjelp-senger for pasienter med psykisk helse- og 

rusproblematikk innen 1.januar-2017.  
 
OSO anmodet Samarbeidsfora innen psykisk helse og rusproblematikk om å drøfte hvordan KAD 

tilbud kan etableres for denne pasientgruppen, og om etablering av disse plassene avlaster UNN. 

Ut i fra muntlige tilbakemeldinger vurderes det at tilbudet samlet sett benyttes 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 Senter for 

psykisk helse og rusbehandling (SPHR/DPS) er viktig for at tilbud i kommunene og i 

spesialisthelsetjenesten skal kunne supplere hverandre. 

 

Presentasjonen fra møtet vedlegges referatet. 

 

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.  

 

 

Vedtak 

 

1. OSO anmoder samarbeidsfora for rus- og psykisk helse om å fortsette diskusjonen om 

hvordan øke bruk av KAD senger til personer med rus- og psykiske helseplager. 

 

2. OSO ber om en ny vurdering av tilbudet juni 2018.  
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Sak:   33/17  

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

 
Avdelingsdirektør Trond Brattland viste til kommunestyrevedtak i sak 215/16 hvor det fremgår at 

«Ansattes organisasjoner» skal være representert i Overordnet Samarbeidsorgan. Saken ble 

gjennomgått og diskutert. OSO legger opp til å tilby to tillitsvalgte representasjon, og sekretariatet 

følger opp saken med tillitsvalgtes fylkesorganisasjoner. 

Ansatte - representantene tilbys møte- og talerett på lik linje med KS, Universitetet og 

brukerorganisasjonene. 
 

Det vises til OSO vedtektene hvor det framgår at «endringer av vedtektene» vedtas med 2/3 flertall av de 

fremmøtte deltakerne. Vedtektsendringer drøftes på et møte, og evt. vedtas i et følgende møte. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formuleres i møtet. 
 

Vedtak 

 

1. OSO legger opp til å tilby to ansatte representanter observatørplass med møte- og talerett i 

OSO. 

2. OSO ber sekretariatet utrede hvordan slik oppnevning kan gjøres og legge dette fram for 

behandling på neste OSO-møte. 

3. Vedtektenes §3 endres i tråd med dette, og vedtas på neste møte. 

 

 

 

Sak:   34/17  

Tittel:  Prosjekt rehabilitering i Helse Nord 

  

Avdelingsleder Kari Holte, rehabiliteringsavdelingen, orienterte om prosjektet. 

Rehabiliteringsavdelingen ved UNN har fått i oppdrag fra Helse Nord RHF å lede prosjektet. I 

første fase er det viktig å sørge for godt forankring i alle OSO’ene i Nord. Prosjektet skal deretter 

formelt godkjennes i RKF’ets fagsjeftsmøte.  

Endelig prosjektbeskrivelse blir presentert i OSO møte 22. februar. 
 

Forslag til vedtak: 

 

Informasjon om Prosjekt rehabilitering i Helse Nord tas til orientering. 

 

 

Vedtak 

 

Informasjon om Prosjekt rehabilitering i Helse Nord tas til orientering. 
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Sak:   35/17  

Tittel:  Eventuelt  
 

Det ble orientert om vedlagte referater fra: 

 Møter i Samhandlingsutvalget med primærlegetjenesten  

 Regional utviklingsplan 2035 Helse Nord RHF  

 Møte i Regionalt samarbeidsutvalg mellom Helse Nord RHF og KS 

 

Referatene ble lagt ved innkallingen til OSO møte. 

  

 

Sak:   36/17  

Tittel:   Neste møte  

 

 

Neste møte i OSO er avtalt til 22. februar 2018. Møtet avholdes i Tromsø 

 

 

Møtet slutt kl. 15.30. 


