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Referat fra møte i Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  
Møtedato:  05. april 2018, kl. 11.00 – 15.30   

Sted:   Møterom Tromsdalstinden, LINKEN, Siva Innovasjonssenter, Tromsø 

Formøte: UNN sine representanter, Møterom Tromsdalstinden kl. 10.00 – 10.55 

Formøte:  Kommunenes representanter møterom» Kjølen», LINKEN kl. 10.00 – 10.55 

 

Tilstede  

Marit Lind Kst. administrerande direktør UNN 

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

Kari Holthe   Avdelingsleder, Rehabiliteringsavdelingen UNN 

Jon H. Mathisen Klinikksjef, Akuttmedisinsk klinikk UNN 

Magne Nicolaisen  Avdelingsleder, Samhandlingsavdelingen UNN 

Gina Marie Johansen Driftsleder UNN Harstad ( deltok på VK) 

 

Håvard Gangsås  Rådmann, Bardu kommune, Midt-Troms regionråd 

Rigmor Richardsen  Kommunalsjef, Balsfjord kommune, Tromsø-områdets regionråd  

Anne- Marie Gaino Rådmann, Nordreisa kommune, Nord-Troms regionråd 

Rita Johnsen   Kommunalsjef, Harstad kommune, Sør-Troms regionråd (VK) 

Trond Brattland  Avdelingsdirektør, Tromsø kommune, Tromsø-områdets regionråd 

 

Medlemmer med møte- og talerett 

Arnfinn Andersen  Seniorrådgiver, Det helsevitenskapelige fakultet (UiT) 

Svein Steinert   Fylkeslege, Fylkesmannen Troms 

Lisa Friborg   Rådgiver, KS (Kommunesektorens organisasjon) Nord- Norge 

Rigmor Frøyum  Ansattrepresentant UNN  

 

Øvrige som møtte 

Janne Nilssen Klinikkrådgiver, medisinsk klinikk, til sak 14/18 

Hilde Isaksen Smittevernsykepleier, Smittevernavdelingen UNN, til sak 15/18 

Kirsten Gravningen Overlege, Smittevernsenteret UNN, til sak 15/18  

Leif Erik Nohr Juridisk rådgiver UNN, til sak 18/18 og 21/18  

Beate Nyheim   Seniorrådgiver OSO- sekretariatet, Samhandlingsavdelingen  

 

Forfall 

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

Knut Einar Hansen  Kst. rådmann, Ballangen kommune, vara for Heidi Eriksen Laksaa 

Britt Sofie Illguth  Brukerrepresentant, Brukerutvalget UNN 
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Sak:  12/18 

Tittel:   Referat fra OSO møte 22. februar 

 

Referat fra OSO møte  22. februar ble godkjent med de endringer som ble gjort i             

sak 5/18: « Fact- team» etter høringsfristen. 

  

Forslag til vedtak: 

Referat fra OSO-møte 22.februar 2018 godkjennes.  

 

 

Vedtak 

 

Referat fra OSO-møte 22.februar 2018 godkjennes.  

  

 

 

 

 

Sak:   13/18 

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

  klinikk 

 

OSO medlemmene informerte om aktuelle saker i egen region/klinikk. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Informasjon fra OSO-medlemmene tas til orientering. 

 

 

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 

Klinikkrådgiver Janne Nilssen, Medisinsk klinikk, orienterte. 

   

Samhandlingsflytskjema for elektronisk meldingsutveksling er nå ferdigstilt. Det er en egen       

e- post adresse tilgjengelig fra skjemaet, hvor tilbakemelding fra brukerne av skjema kan gis. 

Samhandlingsflyt@unn.no.  

 

Det ble også vist til kommunens sjekkliste for henvisning / innleggelse av pasienter, og OSO 

ønsker at denne sendes ut sammen med referatet.  

 

Implementeringsplan for samhandlingsflytskjema UNN og kommunene ble gjennomgått og 

diskutert.  

  

  

 

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. 

 

 

Vedtak 

 

 

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

i UNN HF og kommuner tilknyttet UNN.  

2. OSO ber KSU 1-2017 oppdatere den vedlagte implementeringsplanen med datoer for 

fremdrift. Frist 1. mai 2018. 
3. OSO anbefaler at UNN og kommunene tar i bruk vedlagte implementeringsplan f.o.m.    

1. mai. 

4. 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. 

 

 

 

Vedlagt referatet følger kommunens sjekkliste for innleggelse av pasienter. 
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Sak:  15/18  

Tittel:             Smittevern, hvordan jobber vi med forpliktelsene i tjenesteavtale 10?  
 

Regional smittevernoverlege Kirsten Gravningen og smittevernsykepleier Hilde Isaksen fra 

Smittevernavdelingen orienterte. Det ble redegjort for forpliktelsene i smittevernforskriften, se 

vedlagt presentasjon. 

 

Helse Nord har fra 2012 bevilget midler til smittevernsykepleier i hvert helseforetak som har 

kommunehelsetjenesten som sitt ansvarsområde. Dette for å styrke smittevernmiljøene og 

oppfylle foretakenes forpliktelser i smittevernforskriften. Virksomhetsledere i sykehjem står på 

smittevernsykepleier 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.  

 

 

Smittevern har fått stor plass i tjenesteavtale 10, inngått mellom UNN og lokalsykehus -

kommunene. Her står det blant annet: 

 

 Kommunene skal opprette et kommunalt smittevernteam bestående av smittevernlege og 

kommunal sykepleier med oppgaver innen smittevern. 

 Samarbeidet mellom UNN og kommune skal ivaretas av helseforetakets 

smittevernsykepleier og kommunens smittevernteam. 

 
 

 

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. 

 

 

Vedtak 

 

 

1. OSO ber kommunene følge opp punktene i tjenesteavtale 10 som omhandler smittevern, 

og gir tilbakemelding til Smittevernsenteret ved UNN på hvem som er kommunens 

smittevernteam innen 1. juni.  

 

2. OSO ber om en oppdatering april 2019. 

 

 

Vedlagt referatet følger presentasjonen som ble vist på OSO-møtet. 
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Sak:  16/18 

Tittel: Vedtekter for Overordnet Samarbeidsorgan, forslag til vedtektsendringer  
 

Avdelingsleder Magne Nicolaisen fra Samhandlingsavdelingen orienterte. På OSO-møte 22.  

februar ble vedtektene for OSO gjennomgått og diskutert.  

 

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.  

 

   

Forslag til vedtak: 

OSO vedtar foreslåtte vedtektsendringer for OSO. 

 

 

Vedtak 

 

OSO vedtar foreslåtte vedtektsendringer for OSO. 

 

 

Vedlagt referatet følger oppdaterte vedtekter for OSO 

 

 

 

Sak:   17/18 

Tittel:     Ansatterepresentasjon i OSO  
 

Rådgiver Beate Nyheim fra Samhandlingsavdelingen orienterte. 

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

talerett.  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 ansattrepresentant 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. 

 

   

 

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 innen 1. mai. 
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Sak:   18/18 

Tittel:   Fordeling av oppgaver og ansvar mellom UNN og kommunene 

 

Jurist Leif Erik Nohr fra Kvalitets- og utviklingsavdelingen orienterte. 

 

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

mellom UNN og lokalsykehuskommunene, og at det i Helse- og omsorgstjenesteloven og Lov 

om spesialisthelsetjenester ikke er definert hva «spesialiserte helsetjenester» er. OSO støttet 

forslaget om å opprette et Klinisk samarbeidsutvalg og ba om at forslag til mandat og 

sammensetning ble lagt fram for OSO 5. april. 

 

Forslag til mandat ble gjennomgått og diskutert. 

 

 

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. 

 

Etter diskusjonen i OSO ble det besluttet å utnevne en arbeidsgruppe som skal utrede mandat for 

KSU 1-2018 nærmere.  

Arbeidsgruppen består av:  
o Kari Holthe, avdelingsleder, Rehabiliteringsavdelingen. UNN 

o Håvard Gangsås, rådmann, Bardu kommune 

o Trond Brattland, avdelingsdirektør, Tromsø kommune  

o Leif Erik Nohr, juridisk rådgiver, kvalitets- og utviklingssenteret, UNN 

 

Leif Erik Nohr leder arbeidsgruppen og Samhandlingsavdelingen ved UNN ivaretar 

sekretariatsfunksjonen. 

 

 

Vedtak 

 

Arbeidsgruppen legger frem forslag til mandat til OSO-møtet 14. juni 2018 
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Sak:   19/18 

Tittel:  Kompetanseutfordringer og utdanningskapasitet  
 

Seniorrådgiver Arnfinn Andersen fra Det helsevitenskapelige fakultet orienterte. 

Saken ble gjennomgått og diskutert. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Informasjon om kompetanseutfordringer og utdanningskapasitet tas til orientering.  

 

Vedtak 

 

1. Informasjon om kompetanseutfordringer og utdanningskapasitet tas til orientering.  

2. OSO ber sekretariatet forberede en sak til senere OSO-møte hvor man ser på mulige 

tiltak for å møte kompetanseutfordringene 

 

 

Vedlagt referatet følger presentasjonen som ble vist på OSO-møtet. 

 

 

 

 

Sak:  20/18 

Tittel:  Orientering om HelseOmsorg 21.  
Fylkeslege Svein Steinert orienterte fra delrapport 3 - Kunnskapssystemet, og delrapport 4- 

Kommunesektoren i HelseOmsorg21   

 

 

Forslag til vedtak: 

Informasjon om HelseOmsorg21 tas til orientering.  

 

Vedtak 

 

Informasjon om HelseOmsorg21 tas til orientering.  

 

 

 

Vedlagt referatet følger presentasjonen som ble vist på OSO-møtet. 
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Sak:   21/18 

Tittel:  KSU 3-2017 Kapasitetsutnyttelse kommunale døgnplasser –  

  statusoppdatering   
 

Jurist Leif Erik Nohr orienterte. Bakgrunn for saken er at enkelte kommuner kan ha ledige 

døgnplasser i institusjon, mens nabokommuner har utskrivningsklare pasienter liggende på 

UNN. En av oppgavene til utvalget var å lage forslag til avtalemal for samarbeidsavtale som kan 

benyttes i et interkommunalt samarbeid. 

 

Forslag til avtalemal for samarbeidsavtale ved interkommunalt samarbeid ble gjennomgått og 

diskutert. Det ble nevnt at avtalemalen kan tilbys kommunene som et utgangspunkt for 

interkommunalt samarbeid. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. OSO tar statusoppdatering for KSU 3-2017 til orientering, og ber om at innspill gitt i 

møte tas med i det videre arbeidet. 

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

 

Vedtak 

 

1. OSO tar statusoppdatering for KSU 3-2017 til orientering, og ber om at innspill gitt i 

møte tas med i det videre arbeidet. 

2. OSO anbefaler av avtalemalen tilbys kommunene som et utgangspunkt for 

interkommunalt samarbeid ved kjøp av døgnplasser i institusjon. 

 

Mal for interkommunal samarbeidsavtale ved kjøp av døgnplasser i institusjon vedlegges 

referatet. 

 

 

Sak:   22/18 

Tittel:  Prosjekt rehabilitering i Nord-Norge      

 

Prosjektet skal avklare ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialist-

helsetjenesten i Helse Nord innen rehabiliteringsområdet, herunder: 

 
• tydeliggjøre på hvilket tjenestenivå pasienten skal få sitt rehabiliteringstilbud 

• utarbeide strategi/handlingsplan for oppfølging av anbefalingene i samarbeid med kommunene for perioden 

2019-2023. 

 

I OSO møte ble det orientert om arbeids- og styringsgruppens sammensetning samt prosjektets 

framdrift. Prosjektets mandat, representanter i styrings- prosjekt- og referansegruppe er 

tilgjengelig fra: 

https://helse-nord.no/behandlingssteder/rehabilitering-og-habilitering/rehabiliteringsprosjektet-i-

nord-norge#dokumenter 
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Forslag til vedtak: 

 

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

til orientering.  

 

Vedtak 

 

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

til orientering.  

 

 

Sak:  23/18 

Tittel: Eventuelt  

 

Det var ingen saker under eventuelt. 

   

 

Sak:  24/19 

Tittel: Neste møte    
 

Sak til neste møte: Jurist Leif- Erik Nohr orienterer om personvern. Hva er nytt i 

personvernreglene som trer i kraft mai 2018?    

 

Gjenstående møter i  

2018 
Ukedag Sted 

14. juni Torsdag Rådhuset Tromsø kommune 

27. september Torsdag UNN-Breivika, PET- senteret G-9 Styrerom  

22. november Torsdag UNN-Breivika, PET- senteret G-9 Styrerom  

 

 

Vedlagt referatet følger 6 vedlegg 
o Kommunens sjekkliste for innleggelse (sak 14/18) 

o Presentasjon smittevern (sak 15/18) 

o Reviderte vedtekter (sak 16/18) 

o Presentasjon kompetanseutfordringer (sak 19/18) 

o Presentasjon HelseOmsorg 21 (sak 20/18) 

o Mal interkommunal samarbeidsavtale (sak 21/18) 

mailto:OSO-sekretariat@unn.no

