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Sak:   23/17  

Tittel:   Referat fra OSO møte 8.juni 2017 

Møtedato: 28. september 2017 

 

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

innsigelser til referatet.  

 

Referat fra OSO-møtet er vedlagt innkallingen som vedlegg 1.  

 

 

Forslag til vedtak 

Referat fra OSO-møte 8. juni 2017 godkjennes.  
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Sak:   24/17 

Tittel:   Konstituering av OSO med valg av leder og nestleder   

Fra:  OSO sekretariatet 

Møtedato: 28. september 2017 

 

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 2. Liste over OSO- medlemmer. 

Vedlegg 3. Vedtekter for OSO. 
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Sak:  25/17. 

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

klinikk 

Møtedato: 28. september 2017 

 

Orienteringen gis i møte. 
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Sak:  26/17. 

Tittel:   Kommunal barselomsorg 
Fra:  Bente Mietinen, seksjonsleder Kvinneklinikken, UNN 

Møtedato: 28. september 2017 

 

Sammendrag og anbefaling 

Det mangler oversikt over tilbud fra våre samarbeidskommuner til kvinner som utskrives fra 

barselavdelingene ved UNN HF. Jamfør retningslinjer for barselomsorgen skal kvinner motta 

besøk av jordmor 1- 3 dager etter utskrivelse.  

Det foreslås en kartlegging av et forpliktende tilbud til barselkvinnene og for de kommunene 

som ikke har startet opp med dette ennå må det etableres en framdriftsplan. 

 

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/barn med behov for observasjon/behandling/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 mht 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 

Det er nødvendig med en kartlegging over kommunale tilbud og plan for disse. 

 

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 vedtatt framdriftsplan.  
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Sak:   27/17 

Tittel:   Uenighet om tolkning av tjenesteavtale 5 

Fra:  Avdelingsdirektør Trond Brattland, Tromsø kommune 

Møtedato: 28. september 2017 

 

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 4. Tjenesteavtale 5 
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Sak:   28/17 

Tittel:   KAD-senger for pasienter med psykisk helse og rus-plager 

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

       rusklinikken 

Møtedato: 28. september 2017 

 

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:   29/17 

Tittel:   Beredskap i øysamfunnet i Harstad kommune  
Fra:  Rita Johnsen, Kommunalsjef for  helse – og omsorg, Harstad kommune 

Møtedato: 28. september 2017 

 

Sammendrag og anbefaling 

Når Bjarkøyforbindelsene ferdigstilles høsten 2018, har Harstad kommune fått signaler om at  

UNN vil endre sin akuttmedisinske beredskap. Dette innebærer slik Harstad kommune ser det, at 

den akuttmedisinske responstiden for store deler av øybefolkningen nord for Harstad øker. På 

Bjarkøy finnes en kommunal akuttgruppe som kan være en del av den akuttmedisinske kjeden i 

øysamfunnet, -i samarbeid med legevakt og AMK sentral. Dette under forutsetning av at 

økonomiske og faglige betingelser blir ivaretatt. Det bør slik Harstad kommune vurderer det, 

utarbeides konkrete tiltak i samarbeid mellom Harstad kommune og UNN. 

 

Bakgrunn 

Endring av helsemessig beredskap i øysamfunnet nord for Harstad som følge av ferdigstillelse av 

Bjarkøyforbindelsene 

Bjarkøyforbindelsen ferdigstilles sommeren 2018. Da blir det etablert fastforbindelse mellom 

Grytøy, Bjarkøy og Sandsøy, et samfunn med ca 850 innbyggere. Det vil fortsatt være 

fergeforbindelse mellom Grytøy og Harstad.  

 

Ut fra signaler som så langt er mottatt, vil den helsemessige beredskapen endres ved at UNN 

sannsynligvis legger ned ambulansestasjon på Bjarkøy og innstiller ambulansebåten, som per 

dato betjener hele Vågsfjordbassenget. Følgende akuttmedisinske beredskap er skissert: 

  

 De tynt bebodde øyne Flatøy, Meløyvær, Krøttøy, Kjøtta og  Åkerøy betjenes via 

ambulansehelikopter. 

 

 Hovedøyene, Grytøy, Bjarkøy og Sandsøy betjenes via ambulanse fra UNN Harstad, 

eventuelt med tillegg av helikopter. 

 

 Det forutsettes etablert beredskapsferge over Toppsundet med 24 timers beredskap alle 

dager i året. 

 

 Forventet utrykningstid til Bjarkøy- Sandsøy ca 55-70 minutt.  

 

Konklusjonen er at det vil bli en betydelig lengre responstid til innbyggerne på Bjarkøy og 

Sandsøy etter at Bjarkøyforbindelsen er etablert og ambulansestasjon og - båt etter all 

sannsynlighet er nedlagt. Eksisterende lokal beredskap, Bjarkøymodellen, er ikke formelt 

innlemmet i beredskapen. 

 

Bjarkøymodellen- etablert av Bjarkøy kommune i 2001 

Sykepleiere ansatt ved Bjarkøy sykehjem/ -hjemmetjeneste har vaktberedskap for sykehjemmet 

og for akuttmedisinske hendelser på Bjarkøy.  

 

Nødvendig akuttmedisinsk utstyr er plassert ved Bjarkøy sykehjem, deriblant en hjertestarter 

som muliggjør avansert hjerte-/lungeredning. Sykepleierne i akuttgruppa er bl. a. kvalifisert for 

iverksetting av tidskritisk behandling av hjerteinfarkt før ambulansepersonell ankommer. 
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Det er utkallingsrutiner til AMK Tromsø og legevakten i Harstad. 

 

Det foretas rutinemessige akuttøvelser for lege, ambulansepersonell og sykepleierne hver 6. uke. 

Dette har resultert i et velfungerende samarbeid som har fått nasjonal oppmerksomhet; 

Bjarkøymodellen er nevnt i rapporten «Nasjonale krav til legevakt og fremtidens øyeblikkelig 

hjelp-tilbud i kommunene», utarbeidet av nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin i 

august 2014, og representanter fra Harstad kommune har vært i møte med Helse- og 

Omsorgsdepartementet i forbindelse med utredning av «Helsevakt» på nasjonalt plan i mars 

2017. 

 

Bjarkøymodellen - til nytte for hele øysamfunnet og en modell for andre små samfunn? 

Etter ferdigstilling av Bjarkøyforbindelsene er det mulig å la Bjarkøymodellen bidra til 

akuttberedskapen på de tre øyene som bindes sammen. I denne forbindelsen er det behov for å 

vurdere følgende styrking/sikring av det lokale akutt teamet:  

 

1) Tilføre nødvendige sykepleier-resurser som sikrer driften i forbindelse med at en eller 

flere sykepleiere forlater den ordinære tjenesten ved akutte hendelser 

2) Sikre økonomi omkring medisinsk forbruksmateriell, teknisk utstyr og bil for 

båretransport 

3) Sørge for systematisk samtrening med Ambulansetjenesten ved UNN Harstad minimum 

4 ganger per år og uendret akutt trening med lege hver 6 uke 

Harstad kommune er ansvarlig for et godt akuttmedisinsk tilbud til sine innbyggere. Samtidig er 

Helseforetaket overordnet ansvarlig for den akuttmedisinske beredskapen og 

ambulansetjenesten. Når ambulansebåten fjernes fra Bjarkøy, vil dette medføre forlenget 

utrykningstid for en stor del av innbyggerne i øysamfunnet, og dermed økt behov for bistand fra 

akutt-teamet. Teamet vil også kunne bistå ambulansepersonell som kommer til i særlig kritiske 

situasjoner. Det er eksempelvis ønskelig med 4-5 personer for å kunne gjennomføre avansert 

hjerte-/lungeredning.  

  

Harstad kommune ønsker et samarbeid med UNN for å styrke den akuttmedisinske beredskapen 

i øysamfunnet etter at Bjarkøyforbindelsene ferdigstilles. Kommunen mener at akutt-teamet på 

Bjarkøy kan framstå som rollemodell for andre områder i distrikt med lang avstand til sykehus, 

legevakt og ambulansetjeneste.  

 

Vurdering 

Det er mulige risikoaspekt knyttet til at ambulansestasjonen fjernes fra Øysamfunnet nord for 

Harstad. Øysamfunnet har en viktig resurs i Bjarkøymodellen. Denne bør ivaretas og 

videreutvikles i samarbeid mellom Harstad kommune og Helseforetaket. 

 

Forslag til vedtak: 

Ledelsen ved akuttmedisinsk avdeling på UNN og Harstad kommune bes i fellesskap utarbeide 

en handlingsplan som trygger det akuttmedisinske tilbudet i øysamfunnet nord for Harstad etter 

at Bjarkøyforbindelsen er på plass.  
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Sak:   30/17 

Tittel:  Handlingsplan ved stort antall utskrivningsklare pasienter-  

koordinering på tvers av kommunegrensene 

Fra:   OSO sekretariatet 

Møtedato: 28. september 2017 

 

Utfordringene knyttet til opphopning av utskrivningsklare pasienter har vært diskutert flere 

ganger i OSO. I sak 41/16 presenterte Troms kommune «Kommunal beredskapsplan for 

håndtering av utskrivningsklare pasienter», og OSO drøftet hvorvidt en slik plan kunne være et 

tiltak for å bedre situasjonen.  

 

OSO fattet følgende vedtak; 

 
1. OSO tar informasjon fra Tromsø kommune til orientering. 

2. OSO foreslår å erstatte begrepet beredskapsplan med handlingsplan. 

3. OSO oppfordrer andre kommuner til å utarbeide tilsvarende planer. 

4. OSO oppfordrer vertskommunene (Tromsø, Narvik og Harstad) til å etablere system for koordinering av plasser 

på tvers av kommunegrensene v/ behov. 

5. Tromsø kommune lager mal for avtaler om kjøp av sykehjemsplasser kommunene seg imellom. Denne malen 

vedlegges handlingsplanen. 

 

Tromsø kommune har nå ferdigstilt planen, og også utarbeidet mal for kjøp av sykehjemsplasser 

i andre kommuner. Handlingsplan og mal for avtale om kjøp av sykehjemsplasser følger som 

egne vedlegg. 

 

 

Forslag til vedtak 

1. OSO tar informasjon om Handlingsplan ved stort antall utskrivningsklare pasienter samt mal 

for avtale om kjøp av plasser til orientering. 

2. OSO oppfordrer alle kommuner til å vurdere tilsvarende tiltak. 

 

 

 

 

 

Vedlagt  

Vedlegg 5. Handlingsplanen til Tromsø kommune  

Vedlegg 6. Mal for avtale om kjøp av sykehjemsplasser 
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Sak:   31/17 

Tittel:   Samhandlingsprisen 

Fra:   OSO sekretariatet 

Møtedato: 28. september 2017 

 

 

Sammendrag og anbefaling 

Universitetssykehuset Nord-Norge og alle de 30 kommunene i lokalsykehusområdet har i 

fellesskap opprettet Samhandlingsprisen på 50.000 kroner. OSO medlemmer med stemmerett 

vedtar prisvinner, og vinneren offentliggjøres under Samhandlingskonferansen 28. november 

2017. Oversikt over kandidatene vil bli sendt OSO medlemmene i forkant av OSO møte 28. 

september. 

 

Bakgrunn 

UNN HF og 30 kommuner i Troms og Ofoten har i felleskap opprettet en samhandlingspris som 

består av et innrammet diplom og 50.000 kroner. Finansieringen av prisen er delt likt mellom 

kommunene og UNN og prispengene fordeles likt mellom mottakere i kommunen(e) og UNN. 

Samhandlingsprisen for 2017 utdeles under Samhandlingskonferansen som arrangeres den 28. og 

29.november i Tromsø. 
 

Følgende har mottatt Samhandlingsprisen: 

 2016  «Pårørende møteplass» Et samarbeid mellom UNN Harstad, lokallaget til  

Landsforeningen for pårørende(LPP), Harstad og Kvæfjord kommune  

 2015 Samarbeidet mellom Habiliteringstjenesten i UNN og primærhelsetjenesten 

 2014 ACT teamet. (Tromsø kommune og UNN) 

 2013 Prosjektet FUNNKe- et regionalt program for implementering av elektronisk  

meldingsutveksling mellom pleie- og omsorg, fastleger og helseforetak 

 2012 Delt vinner mellom: 

- Kommunesamarbeid om felles helse – og omsorgtjenester 

(Interkommunalt samarbeid mellom Bardu, Lavangen, Salangen, Målselv og UNN) 

- Helhetlig behandlingskjede REO (Narvik kommune og UNN Narvik) 

 2011 iBedrift   

 2010  Palliativ enhet (UNN Harstad/kommunene i nærområdet) 

 2009  Helhetlig svangerskaps- og fødselsomsorg (Tromsø/UNN) 

 2008 Omsorgsboliger på” Åsgårdområdet” (UNN / Tromsø kommune)  

             

 

Overordnet Samarbeidsorgan er jury for Samhandlingsprisen. Vinneren får anledning til å 

presentere samhandlingstiltaket på Samhandlingskonferansen.  

 

Informasjon om Samhandlingsprisen 2017 er sendt ut via postmottak til 

lokalsykehuskommunene i Troms og Ofoten, publisert på UNN sin internettside, samt i ulike 

nettverk.  
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Statutter for Samhandlingsprisen: 
1. Samhandlingsprisen deles ut av UNN HF og kommunene i lokalsykehusområdet i felleskap. 

2. Prisen går til et pasientrettet samhandlingstiltak mellom hele eller deler av UNN HF og en eller flere 

kommuner. 

3. Systematikk, brukermedvirkning, forebygging, løsningsfokus og god ressursutnyttelse vektlegges. 

4. Finansieringen av prisen deles likt mellom kommunene og UNN HF, og prispengene fordeles likt mellom 

kommunen (e) og UNN HF. 

5. Prisen består av et innrammet diplom og 50.000 kroner. 

6. Prisen deles ut årlig på slutten av året. 

7. Alle som ønsker det kan foreslå kandidater til prisen. 

8.  Begrunnet forslag til prismottakere sendes Samhandlingsavdelingen. 

9. Overordnet Samarbeidsorgan mellom UNN og lokalsykehuskommunene (OSO) er jury. 

 

Innbetaling av prispenger: 

UNN betaler halvparten av prisen og hver kommune betaler kr. 1000,-. Kommunene får tilsendt 

faktura fra økonomiavdelingen i UNN. 

 

Vurdering 

I følge statuttene skal prisen gå til et pasientrettet samhandlingstiltak mellom hele eller deler av 

UNN og en eller flere kommuner. Systematikk, brukermedvirkning, forebygging, løsningsfokus 

og god ressursutnyttelse vektlegges. 

Begrunnede forslag til kandidater sendes OSO- medlemmene med stemmerett i egen forsendelse 

før OSO møtet 28. september.  Kandidatene vurderes i henhold til statuttene. OSO medlemmer 

med stemmerett vedtar prisvinner, og vinneren offentliggjøres under Samhandlingskonferansen 

28. november. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. OSO vedtar vinner av Samhandlingsprisen for 2017.  

2. Finansieringen av Samhandlingsprisen deles likt mellom UNN og kommunene. 

3. Hver kommune betaler kr. 1 000 etter mottatt faktura fra økonomiavdelingen UNN.  

4. Vinneren presenterer tiltaket under Samhandlingskonferansen som arrangeres 28.-29 

november 2017.  
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Sak:   32/17 

Tittel:   Ansatterepresentasjon i OSO  

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

Møtedato: 28. september 2017 

 

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:   33/17 

Tittel:   Prosjekt rehabilitering Helse Nord 

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

rådgiver Helse Nord  

Møtedato: 28. september 2017 

 

 

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. 
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Sak:   34/17 

Tittel:   Eventuelt 

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Møtedato: 28. september 2017 

 

o Møte i samhandlingsutvalget med primærlegetjenesten, avholdt 31.08.17.   Referat fra møtet 

følger som vedlegg 8. 

 

o Regional utviklingsplan 2035 Helse Nord RHF. Informasjon om arbeidet i vedlegg 9.  

 

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

fra møtet følger som vedlegg 10. 

 

 

 

Sak:   35/17 

Tittel:   Neste møte  

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Møtedato: 28. september 2017 

 

 

Neste møte er avtalt til torsdag 23. november 2017, Tromsø kommune. 

 

 

 

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 

 

 

 


