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Sak:   12/18 

Tittel:   Referat fra OSO møte 22. februar 

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Fra:  OSO- sekretariatet 

Møtedato: 5. april 2018, kl. 11.00 – 15.30  

 

Referatet er vedlagt innkallingen, finnes også på www.unn.no/samhandling 

 

 

Forslag til vedtak 

 

Referat fra OSO-møte 22.februar 2018.godkjennes.  

 

Vedlegg 1. Referat fra OSO møte 22.februar 2018. 

 

 

 

 

Sak:   13/18 

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

  klinikk 

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Møtedato: 5. april 2018, kl. 11.00 – 15.30 

 

 

OSO-medlemmene informerer om aktuelle saker i egen region / klinikk.  

 

 

Forslag til vedtak 

 

Informasjon fra OSO-medlemmene tas til orientering. 
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Sak:   14/18 

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

UNN     
Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Fra: KSU 1- 2017; Prosedyrer for inn- og utskrivning av pasienter i UNN    

Møtedato: 5. april 2018, kl. 11.00 – 15.30  

 

Bakgrunn 

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 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 1-2017 fokuserte 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». 

Saken ble behandlet i OSO møte 23. november med følgende 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. 

 

Flytskjemaet er nå ferdigstilt, og har byttet navn til Samhandlingsflytskjema - Elektronisk 

meldingsutveksling. Det er en egen e- post adresse tilgjengelig fra skjemaet, hvor tilbakemelding 

fra brukerne av skjema kan gis. Ved behov legges det opp til revisjon av 

Samhandlingsflytskjema til høsten. E- post: Samhandlingsflyt@unn.no. Epost ivaretas av 

Samhandlingsavdelingen og leder av KSUet. 

 

KSU’et har foreslått å legge en lett tilgjengelig lenke til flytskjema på alle UNN sine 

datamaskiner, (snarvei på skrivebordet). Det jobbes med å få på plass en slik lenke. 

 

Opplærings/implementeringsplan 

 

KSU 1/2017 har utarbeidet forslag til implementeringsplan for UNN HF og kommunene.  

Se vedlegg. 

 

Videre arbeid 

 

Under arbeidet med inn- og utskrivningsprosedyrer har KSU 1/2017 sett behov for at 

tjenesteavtale 5 bør justeres/revideres. Når tjenesteavtale 5 revideres foreslås følgende endringer 

i punkt 5.2.1 Varsel om utskrivningsklar pasient; Varsel skal sendes elektronisk. Dersom det 

ikke er mulig å sende elektronisk melding – skal melding gis via telefon - og dokumenteres i 

pasientens journal, jf. nødprosedyre. 

 

mailto:OSO-sekretariat@unn.no
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Forslag til vedtak 

 

 

1. OSO anbefaler at vedlagte «Samhandlingsflytskjema – elektroniske meldinger» tas i bruk 

i UNN HF og kommuner tilknyttet UNN.  

2. OSO anbefaler at UNN og kommunene tar i bruk vedlagte implementeringsplan. 

3. OSO anbefaler at KSU 1/2017 vurderer behov for revisjoner av 

flytskjema/innleggelsesrapport i løpet av 6 måneder og deltar i et eventuelt arbeid med 

revisjon av tjenesteavtalene 3 og 5. 

 

 

Vedlegg 2. Samhandlingsflytskjema- elektroniske meldinger. 

Vedlegg 3. Implementeringsplan. 
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Sak:   15/18 

Tittel:   Smittevern, hvordan jobber vi med forpliktelsene i tjenesteavtale 10? 
Fra:  Smittevernsykepleier for kommunehelsetjenesten Hilde Isaksen, 

Smittevernsenteret UNN HF 

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Møtedato: 5. april 2018, kl. 11.00 – 15.30  

 

Bakgrunn 

Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten sier at «Kommunen skal i samarbeid med 

kommunelegen sørge for at kommunale institusjoner som omfattes av forskriften, har tilgang på 

tilstrekkelig smittevernekspertise og andre faglige ressurser til å innfri kravene i forskriften.» (§ 

2-4. utdypet i merknader). Videre skal det regionale helseforetaket «sørge for at det utarbeides 

tilbud om nødvendig smittevernbistand til kommunale helseinstitusjoner som omfattes av 

forskriften innen helseregionen, dersom kommunene ønsker det.» (§ 3-1. utdypet i merknader). 

 

Helse Nord har fra 2012 innfridd kravet ved å bevilge midler til en smittevernsykepleier i hvert 

helseforetak, som har kommunehelsetjenesten (KHT) som sitt primære ansvarsområde. 

Sykehjem får jevnlig tilbud om undervisning lokalt eller via Skype, det gis rådgivning per 

telefon, og på egen nettside er det lagt en rekke forslag til smittevernrutiner for sykehjem. 

Rutinene kan tilpasses og godkjennes og inngå i sykehjemmenes pålagte infeksjonskontroll-

program. Ordninga har vært svært godt mottatt i sykehjemmene. 

 

Vurdering 

Det har vært noen svakheter med ordninga hittil:  

1) Tilbudet kan lett gå under radaren til kommunens ledelse og kommuneoverlegen/ 

smittevernlegen. Smittevernsykepleier KHT har sendt orienteringer per e-post, men 

formelle avtaler mellom kommunene og smittevernsykepleier KHT har ikke vært inngått. 

Litt spissformulert gir nå sykehusene et tilbud til sykehjemmene som vi strengt tatt ikke 

vet om kommunens ledelse og kommuneoverlegen ønsker. 

2) Smittevernsykepleier KHT har virksomhetsledere i sykehjem på adresselista som det 

viktigste kontaktpunktet. Men samarbeidet blir noe enveis dersom man ikke har definerte 

roller vis a vis hverandre.  

3) Kravene som Smittevernforskriften stiller til kommunale helseinstitusjoner er relativt 

omfattende, og mange kommuner har problemer med å innfri disse (Se Smittevern i 

kommunene, prosjektrapport)1. Smittevernsykepleier KHT kan bidra til å gjøre det 

enklere å innfri forskriften. Men uten at kommunene selv har definert satsinger for 

smittevernarbeidet i kommunale helseinstitusjoner, har våre bidrag begrenset verdi.           

 

Tjenesteavtalene fra 2012 beskriver ikke samarbeid om smittevern. I revidert tjenesteavtale 10 

fra 2017 har smittevern fått stor plass, og samarbeid mellom helseforetakets smittevern-

sykepleier KHT og kommunene er nå beskrevet. Punkt 8 c) sier at UNN skal «yte 

smittevernbistand til kommuner som ønsker det» og utdyper hva som ligger i dette. Samarbeidet 

skal ivaretas av «helseforetakets smittevernsykepleier KHT og kommunens smittevernteam.» 

Punkt 7 f) og g) sier at «kommunene skal opprette et kommunalt smittevernteam bestående av 

smittevernlege og kommunal sykepleier med oppgaver innen smittevern». Videre heter det at 

kommunen skal «vurdere om kommunen vil benytte helseforetakets tilbud om systematisk 

                                                 
1 Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet (2016) Smittevern i kommunene, prosjektrapport 

https://www.dagensmedisin.no/contentassets/0bfff8053c544ea3979b8aed17838222/2016_07-fhi---rapport-

evaluering-av-smittevern-i-kommunene.pdf  

  

mailto:OSO-sekretariat@unn.no
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https://www.dagensmedisin.no/contentassets/0bfff8053c544ea3979b8aed17838222/2016_07-fhi---rapport-evaluering-av-smittevern-i-kommunene.pdf
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smittevernbistand. Samarbeidet ivaretas i så fall av kommunens smittevernteam og 

helseforetakets smittevernsykepleier KHT».     

 

Som nevnt har virksomhetsledere i sykehjem hittil stått på smittevernsykepleier KHT sin 

adresseliste, men har ikke vært formelt oppnevnt som kontaktperson av kommunene selv. Det 

varierer i hvilken grad virksomhetslederne har et samarbeid med kommunal smittevernlege om å 

innfri kravene i Smittevernforskriften. En justering i tråd med ny tjenesteavtale 10 vil gi 

samarbeidet mellom sykehuset og kommunene en tydeligere forankring og klarere retning på 

samarbeid om smittevern.   

 

 

 

Forslag til vedtak 

 

1. OSO ber om at kommunens ledelse i samarbeid med kommuneoverlegen melder skriftlig 

til Smittevernsenteret ved UNN dersom de ønsker smittevernbistand fra sykehuset som 

beskrevet i tjenesteavtale 10, pkt 8c.   

2. OSO ber om at de kommunene som ønsker bistand oppgir hvem som er kommunens 

smittevernteam (kommunens smittevernlege og sykepleier med oppgaver innen 

smittevern i kommunale helseinstitusjoner, for eksempel en egen stilling eller 

virksomhetsleder i sykehjem). 

3. OSO ber om en oppdatering april 2019. 

 

 

 

Vedlegg 4. Tjenesteavtale 10 mellom UNN og lokalsykehuskommunene. 

 

Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten, tilgjengelig fra: 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-06-17-610 

 

 

 

 

mailto:OSO-sekretariat@unn.no
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Sak:   16/18 

Tittel:  Vedtekter for Overordnet Samarbeidsorgan, vedtektsendringer 
Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)      

Fra: OSO sekretariatet 

Møtedato: 5. april 2018, kl. 11.00 – 15.30 

 

OSOs vedtekter har vært gjeldende siden september 2008. Noen paragrafer har imidlertid vært 

endret senere år. Dette førte til at ordlyden i enkelte avsnitt ble rotete samtidig som en del 

faktaopplysningene ble feil.  

På OSO-møte 22. februar ble vedtektene gjennomgått i sin helhet, og redaksjonelle endringer 

foreslått. OSO kan vedta endringer i vedtektene med 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmene. 

Vedtektsendringene drøftes på et møte, og vedtas i et påfølgende møte.  

 

OSO-møte 22. februar fattet følgende vedtak;  

1. OSO ber om at forslag til vedtektsendringer og justeringer gitt i møte legges fram for 

OSO i kommende OSO møte. 

2. OSO vedtar vedtektsendringene i OSO møte 5.april 2018. 

 

Vedlagt følger forslag til oppdatere vedtekter; 

 

 

Forslag til vedtak 

 

OSO vedtar foreslåtte vedtektsendringer for OSO. 

 

  

 

Vedlegg 5. Reviderte vedtekter for OSO. 

mailto:OSO-sekretariat@unn.no
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Sak:   17/18 

Tittel:  Ansatterepresentasjon  

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)      

Fra: Rådgiver Beate Nyheim, Samhandlingsavdelingen UNN 

Møtedato: 5. april 2018, kl. 11.00 – 15.30 

 

Bakgrunn 

OSO vedtok i sak 3/18 å tilby to ansatte representanter fast medlemskap i OSO med møte- og 

talerett.  På møtet ble det fattet følgende vedtak; 

1. OSO tilbyr to ansatte- representanter observatørplass med møte- og talerett i OSO. 

2. Foretakets organisasjoner enes om en representant med personlig vara.  

3. Kommunesektorens organisasjoner enes om en representant med personlig vara.  

4. Vedtektenes §3 endres i tråd med dette. 

 

Ansattes organisasjoner i UNN har valgt Rigmor Frøyum (Fagforbundet) og Mai-Britt 

Martinsen(NSF) som personlige vara.  

Det foreslås at KS følger opp valg av ansatte-representant i kommunal sektor fra Troms og 

Ofoten. Ved stor interesse anbefales å vurdere hvorvidt medlemskapet rulleres mellom 

interessentene. 

  

 

 

Forslag til vedtak 

 

1. OSO godkjenner vedtektsendringene i § 3 Representasjon, under faste observatører med 

møte og talerett. Ansattes organisasjoner, en representant fra UNN HF og en fra 

kommune. 

2. KS anmodes om å ivareta oppnevnelsen av kommunal representant. 

mailto:OSO-sekretariat@unn.no
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Sak:   18/18 

Tittel:   Fordeling av oppgaver og ansvar mellom UNN og kommunene  
Fra:  Jurist Leif Erik Nohr, Kvalitets- og utviklingsavdelingen UNN 

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Møtedato: 5. april 2018, kl. 11.00 – 15.30  

     

Bakgrunn 

I sak 7/18 på OSO møte 22. februar ble det orientert om gråsoner i oppgave- og ansvarsfordeling 

mellom UNN og lokalsykehuskommunene. Det ble vist til tre konkrete aktuelle saker (intravenøs 

antibiotika, trachostomi-pasient og psyksik helse) som utfordret oppgave- og ansvarsoverføring 

mellom spesialist og kommunal tjeneste. Det ble videre vist til at det i Helse- og 

omsorgstjenesteloven og Lov om spesialisthelsetjenester ikke er klart definert hva «spesialiserte 

helsetjenester» er. 

 

På OSO-møtet 22. februar ble det fattet følgende vedtak; 

 

1. OSO støtter intensjonen om opprettelse av et Klinisk samarbeidsutvalg (KSU) som skal 

utrede tiltak for å begrense gråsoner i ansvarsfordelingen mellom sykehus og kommuner.  

2. Forslag til mandat, mål og sammensetning legges frem på OSO møte 5. april. 

 

Det foreslås følgende mandat for KSU 1- 2018 

 

Navn på det kliniske samarbeidsutvalget: 

• KSU 1- 2018; Oppgave- og ansvarsfordeling mellom UNN og kommunale tjenester. 

 

Hovedmål: 

• Sikre god samhandling og gode pasientforløp for pasienter (som havner i en «gråsone» i 

ansvarsforhold mellom UNN og kommunale tjenester).  

 

Delmål: 

1. Avklare oppgaver og ansvar for UNN og kommunene. 

2. Foreslå en ordning for overføring av oppgaver fra UNN til kommunal tjeneste. 

3. Foreslå hvordan overføring av oppgaver skal/kan finansieres. 

4. Vurdere endringer i tjenesteavtale nr 1 «Enighet mellom kommunen og UNN om helse- og 

omsorgsoppgaver partene har ansvar for og tiltak partene skal utføre».  

 

Utvalgets sammensetning – diskuteres i møtet. 

Tidsfrist – diskuteres i møtet. 

 

Forslag til vedtak 

 

1. OSO oppnevner et Klinisk samarbeidsutvalg som benevnes KSU 1- 2018;  

Oppgave- og ansvarsfordeling mellom UNN og kommunale tjenester. 

2. KSU 1- 2018 får i oppdrag å utarbeide løsninger i henhold til mandat, som legges fram 

for OSO for godkjenning xxx 2018. 

3. Samhandlingsavdelingen UNN ivaretar sekretariatsfunksjon. 

 

mailto:OSO-sekretariat@unn.no
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Sak:   19/18 

Tittel:   Kompetanseutfordringer og utdanningskapasitet 

Fra:  Seniorrådgiver Arnfinn Andersen, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT 

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Møtedato: 5. april 2018, kl. 11.00 – 15.30  

 

 

Presentasjon vil bli gitt på møtet. 

 

Forslag til vedtak 

 

Informasjon om kompetanseutfordringer og utdanningskapasitet tas til orientering.  

 

 

 

 

 

 

Sak:   20/18 

Tittel:   Orientering om HelseOmsorg 21.    

Fra:  Fylkeslege Svein Steinert innleder. 

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Møtedato: 5. april 2018, kl. 11.00 – 15.30 

 

Fylkeslege Svein Steinert vil presentere noen råd og anbefalinger fra delrapport 3 - 

Kunnskapsystemet, og delrapport 4- Kommunesektoren i HelseOmsorg21. 

 

For å møte morgensdagens demografiske utfordringer (eldrebølgen) er det viktig at alle aktører 

ikke bare støtter forslagene i rapporten, men gjennomfører dem i praksis.  

 

Rapporten er tilgjengelig fra: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/HelseOmsorg21/id764389/ 

 

 

Forslag til vedtak 

 

Informasjon om HelseOmsorg21 tas til orientering.  
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Sak:   21/18 

Tittel:   KSU 3-2017 Kapasitetsutnyttelse kommunale døgnplasser – 

statusoppdatering og framlegg av forslag til mal for samarbeidsavtale 

mellom kommuner 

Fra: Rådgiver Guri Moen Lajord, Samhandlingsavdelingen UNN 

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Møtedato: 5. april 2018, kl. 11.00 – 15.30  

 

Bakgrunn: 

I løpet av fjoråret ble det ved flere anledninger nevnt at enkelte kommuner kan ha ledige 

døgnplasser i institusjon, mens nabokommuner har utskrivningsklare pasienter liggende på 

UNN. Det ble reist spørsmål om kommunene kan samarbeide for å utnytte ledig kapasitet hos 

hverandre i stedet for å ha pasientene liggende på sykehuset. På bakgrunn av det besluttet OSO i 

møte 23.11.2017 å opprette KSU 3-2017 med følgende oppgaver (jfr. vedtatt mandat sak 31/17): 

 

 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. 

 

KSU-et har hatt to møter. I første møte ble det vedtatt å starte med avtalemalen og i den 

forbindelse drøfte momentene som nevnt under første prikkpunkt. Når avtalemal er godkjent vil 

KSU-et utarbeide en eller flere mulige samarbeidsmodeller. 

 

I dagens OSO-møte legges fram utkast til mal for interkommunal samarbeidsavtale. KSU-et tar 

gjerne imot innspill fra OSO. 

 

 

Forslag til vedtak 

1. OSO tar statusoppdatering for KSU 3-2017 til orientering. 

2. OSO har følgende kommentar, evt. innspill til avtaleforslaget:…. 

 

 

 

Utkast til mal for samarbeidsavtale mellom kommuner ettersendes. 
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Sak:   22/18 

Tittel:   Prosjekt rehabilitering i Nord-Norge 

Fra: v/ OSO-sekretariatet 

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Møtedato: 5. april 2018, kl. 11.00 – 15.30  

 

På OSO-møtet 22. februar ble prosjektet rehabilitering i Nord-Norge lagt fram. 

Prosjektet skal avklare ansvars- og oppgavedelingen innen rehabiliteringsområdet mellom 

kommunene og spesialisthelsetjenesten i Helse Nord, synliggjøre tilbud og vurdere framtidig 

behov for institusjonsbasert rehabilitering samt identifisere områder med behov for samhandling 

og kompetanseoppbygging.  Prosjektet skal gi anbefalinger som tydeliggjør på hvilket 

tjenestenivå pasienten skal få sitt rehabiliteringstilbud, samt utarbeide strategi/handlingsplan for 

oppfølging av anbefalingene i samarbeid med kommunene for perioden 2019-2023. 

 

På møtet ba OSO om informasjon om arbeids- og styringsgruppens sammensetning samt 

prosjektets framdrift til neste møte. Denne oppdateringen blir gitt muntlig på møtet. 

 

Forslag til vedtak 

 

OSO tar informasjon om arbeids- og styringsgruppens sammensetning samt prosjektets framdrift 

til orientering.  

 

 

 

 

Sak:   23/18 

Tittel:   Eventuelt 
Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Møtedato: 5. april 2018, kl. 11.00 – 15.30  

 

Ingen saker under eventuelt. 

 

 

Sak:   24/18 

Tittel:   Neste møte 

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Møtedato: 5. april 2018, kl. 11.00 – 15.30  

 

 

Neste OSO møte er torsdag 14.juni 2018. 

 

Gjenstående møter i  

2018 
Ukedag Sted 

14. juni Torsdag Kommune 

27. september Torsdag Tromsø 

22. november Torsdag VK møte fra møterom i Tromsø 
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