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Referat fra møte i Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  
Møtedato:  14. juni 2018, kl. 11.00 – 15.30   

Sted:  Formannskapssalen, Rådhuset, Tromsø kommune 

 

 

Tilstede  

Marit Lind Kst. administrerande direktør UNN 

Kari Holthe   Avdelingsleder, Rehabiliteringsavdelingen UNN 

Jon H. Mathisen Klinikksjef, Akuttmedisinsk klinikk UNN 

Magne Nicolaisen  Avdelingsleder, Samhandlingsavdelingen UNN 

Håvard Gangsås  Rådmann, Bardu kommune, Midt-Troms regionråd 

Rigmor Richardsen  Kommunalsjef, Balsfjord kommune, Tromsø-områdets regionråd  

Cissel Samuelsen  Rådmann, Skjervøy kommune, Nord-Troms regionråd 

    (vara for Anne Marie Gaino) 

Rita Johnsen   Kommunalsjef, Harstad kommune, Sør-Troms regionråd  

Kathrine Kristoffersen Kommuneoverlege, Tromsø kommune.  

    (vara for Trond Brattland) 

 

Medlemmer med møte- og talerett 

Rigmor Frøyum  Ansattrepresentant UNN  

Lena Røsæg Olsen  Ansattrepresentant kommune 

Kirsti Baardsen  Leder av brukerutvalget, UNN 

Svein Steinert   Fylkeslege, Fylkesmannen Troms 

Lisa Friborg   Rådgiver, KS (Kommunesektorens organisasjon) til kl. 13.00 

  

 

Øvrige som møtte 

Guri Moen Lajord Rådgiver, samhandlingsavdelingen UNN 

Leif Erik Nohr Juridisk rådgiver UNN  

Marte Lødemel Henriksen Helsestasjonslege, Tromsø kommune 

Mads Gilbert   Klinikkoverlege/prof. UNN. Til sak 29 

Aslak Hovda Lien  Kommuneoverlege Lenvik. Til sak 29. 

 

Forfall 

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

Gina Marie Johansen Driftsleder UNN Harstad 

Gry Andersen Driftsleder UNN Narvik, vara for Gina Johansen 

Trond Brattland  Avdelingsdirektør, Tromsø kommune, Tromsø-områdets regionråd 

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

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

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

Åshild Vangen  Avd.leder UNN, vara for Anita Vaskinn 

Arnfinn Andersen  Seniorrådgiver, Det helsevitenskapelige fakultet (UiT) 

Britt Sofie Illguth  Brukerrepresentant, Brukerutvalget UNN 
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Sak:  25/18 

Tittel:   Referat fra OSO møte 5. april 

 

Referat fra OSO-møte 5. april ble sendt ut 13. april, og finnes også på www.unn.no/samhandling. 

Det er ikke mottatt innsigelser til utsendt referat.  

 

 

Vedtak 

Referat fra OSO-møte 5. april 2018 godkjennes.  

  

 

 

 

Sak:   26/18 

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

  klinikk 

 

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

 

 

Vedtak 

Informasjon fra OSO-medlemmene tas til orientering. 

 

 

 

Sak:   27/18 

Tittel:   Status og utviklingsplaner for helse- og omsorgstjenesten i nordnorske   

  kommuner     
  Rådgiver Guri Moen Lajord UNN                       

 

OSO vedtok under sak 30/17 å stille seg positiv til ei kartlegging av status og utviklingsplaner 

innen kommunale helse- og omsorgstilbud, basert på forventet demografisk utvikling, helse- og 

omsorgsbehov og kompetansebehov. Kartleggingen er nå gjennomført, og på møtet ble det gitt 

en foreløpig framstilling av resultatene. Helse Nord har gitt Nasjonalt senter for distriktmedisin 

(NSDM) i oppdrag å analysere innsamlet datamateriale. Endelig rapport vil bli utarbeidet når 

analyser og betraktninger foreligger fra NSDM. 

 

 

Vedtak 

1. OSO tar foreløpig presentasjon av kartleggingsresultatene til orientering. 

2. Det bes om at endelig rapport med analyser og betraktninger legges fram for OSO når 

denne foreligger. 
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Sak:   28/18 

Tittel:   KSU 5- 2015 «Trygg akuttmedisin» 

  Kommuneoverlege Aslak Hovda Lien, Lenvik og klinikkoverlege / prof. dr. med. 

Mads Gilbert, UNN 

 

På OSO-møte 3. desember 2015 vedtok OSO å opprette et KSU for felles prosedyre for fem 

tidskritiske pasientgrupper; hjertestans, akutt koronarsykdom (herunder hjerteinfarkt), akutt 

respirasjonssvikt, alvorlig traume og hjerneslag. For disse gruppene er det særlig viktig med en 

behandlingskjede som jobber i forhold til en omforent behandlingsplan. Hensikten er å spare tid 

slik at en kommer raskest mulig til funksjonsreddende og livreddende behandling.   

 

KSU 5/2015- med arbeidstittel «Trygg akuttmedisin» vedtok tidlig å inkludere sepsisprosedyre i 

det igangsatte arbeidet. KSU’et la på OSO-møtet fram forslag på felles prosedyre for tre av 

tilstandene; sepsis, hjerneslag og akutte brystsmerter. 

 

Forslag til vedtak 

1. OSO tar informasjon om arbeidet i KSU 5/2015 til orientering  

2. OSO anbefaler at vedlagte prosedyrer implementeres i UNN-området høsten 2018. 

3. OSO ber KSU 5/2015 legge fram forslag til plan for opplæring og implementering på 

møte 27. september. 

4. OSO ber KSU 5/2015 jobbe videre med prosedyrene for traume, pustevansker og 

hjertestans etter samme mal som de framlagte prosedyrene. 

 

Vedtak 

1. OSO tar informasjon om arbeidet i KSU 5/2015 til orientering  

2. OSO forventer at vedlagte prosedyrer implementeres i UNN-området 

3. OSO ber KSU 5/2015 legge fram forslag til plan for opplæring, implementering og 

vedlikehold av prosedyrene på møte 27. september. 

4. OSO ber KSU 5/2015 skissere hva som må til for å kunne ferdigstille prosedyrene for 

traume, pustevansker og hjertestans etter samme mal som de framlagte prosedyrene og 

rapportere tilbake til OSO. 

5. UNN følger opp tidligere vedtak om å sikre tilgang til CorPuls for legevakt 

 

 

Sak:   29/18 

Tittel:  KSU 3- 2017 kapasitetsutnyttelse kommunale døgnplasser 
  Rådgiver Guri Moen Lajord, UNN 

 

Bakgrunn for saken er at enkelte kommuner kan ha ledige døgnplasser i institusjon, mens 

nabokommuner har utskrivningsklare pasienter liggende på UNN. En ønsket å kunne 

tilrettelegge for at kommunene kan kjøpe ledige plasser hos hverandre. I sak 31/17 som ble 

behandlet i OSO 23.11.2017, ble det vedtatt å opprette KSU 3-2017 med følgende mandat: 

 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. 

 

På møtet fikk OSO presentert mal for samarbeidsavtale samt eksempel på beskrivelse av 

samarbeid i praksis. 
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Forslag til vedtak 

1. OSO anbefaler at vedlagte «Mal for samarbeidsavtale» og «Eksempel - beskrivelse av 

samarbeid i praksis» sendes ut til kommunene. 

2. OSO anbefaler at kommunene vurderer å inngå samarbeid om bruk av ledige døgnplasser 

hos hverandre. 

 

Vedtak 

1. Dokumentet «eksempel – beskrivelse av samarbeid i praksis» justeres slik at det 

samsvarer med ordlyden i Samarbeidsavtalen  

2. OSO ber sekretariatet sende «Mal for samarbeidsavtale» og «Eksempel - beskrivelse av 

samarbeid i praksis» til kommunene. 

3. OSO forventer at kommunene vurderer å inngå samarbeid om bruk av ledige døgnplasser 

hos hverandre. 

 

 

 

Sak:   30/18 

Tittel:   Fordeling av oppgaver og ansvar mellom UNN og kommunene, oppfølgning 

av sak 18/18      
  Jurist Leif Erik Nohr, UNN 

                    
På møte i OSO 5. april 2018 ble det lagt fram forslag til mandat for KSU 1-2018 «Fordeling av 

oppgaver og ansvar mellom UNN og kommunene». Diskusjonen i OSO-møtet konkluderte med 

at forslag til mandat skulle utredes nærmere og det ble vedtatt å nedsette en arbeidsgruppe. 

Arbeidsgruppen la på OSO-møtet fram forslag til mandat og sammensetning av KSU 1/2018. 

 

Forslag til vedtak 

1. OSO vedtar framlagte forslag til mandat for KSU 1 – 2018 

2. OSO bes oppnevne medlemmer til KSU’et i tråd med forslaget 

 

Vedtak 

1. OSO oppnevner KSU 1/2018 bestående av tre representanter fra kommunene, tre fra 

UNN samt brukerrepresentant fra kommunene. Partene melder inn navn på 

representantene innen 1.7.18. 

2. KSU’et justerer mandat i h.h.t. innspill som gis skriftlig til sekretariatet i etterkant av 

møtet. Justert mandat legges fram på OSO-møtet 27. september-18. 

 

 

 

Sak:   31/18 

Tittel:   Ny personvernlov og forordning  
  Jurist Leif Erik Nohr, UNN 

 

EUs personvernforordning (General Data Protection Regulation, GDPR) trer i kraft i EU-landene 

25. mai 2018. Forordningen vil bli til norsk lov etter at Stortinget har vedtatt ny person-

opplysningslov og nødvendige endringer er gjort i EØS-avtalen. 
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UNN er i gang med å kartlegge systemer og lage protokoll for dette. I OSO-møtet ble det gitt 

informasjon om arbeidet som gjøres i UNN på dette området og de erfaringer som er gjort så 

langt. 

 

 

Forslag til vedtak 

Informasjon om ny personvernlov og forordning tas til orientering. 

 

Vedtak 

Informasjon fra UNN om ny personvernlov og forordning tas til orientering. 

 
 

 

Sak:   32/18 

Tittel:   KSU 4- 2017 Kommunal barselomsorg  

  Helsestasjonslege Marte Lødemel Henriksen, Tromsø kommune 

 

OSO vedtok i møte 23.november å opprette et klinisk samarbeidsutvalg med betegnelsen:  

«KSU 4- 2017; Kommunal barselomsorg». Bakgrunnen var at barselomsorgen i Norge de siste 

årene har vært i endring, og kvinneklinikken ved UNN HF mangler oversikt over tilbud til 

barselkvinner i hjemmet, jf. Nasjonale faglige retningslinjer for barselomsorg.   

Arbeidet i KSU’et er godt i gang, og på møtet fikk OSO presentert status for arbeidet. 

 

Forslag til vedtak 

1. OSO tar informasjon om arbeidet i KSU 4- 2017 til orientering. 

2. Resultatet fra spørreundersøkelsen legges fram for OSO i møte 27. september.  

3. Forslag til revisjon av tjenesteavtale 8 legges fram for OSO i møte 27.september 

 

Vedtak 

1. OSO tar informasjon om arbeidet i KSU 4- 2017 til orientering. 

2. Resultatet fra spørreundersøkelsen legges fram for OSO i møte 22. november.  

3. Forslag til organisering av tjenestene, tiltak for å oppfylle retningslinjene samt revisjon 

av tjenesteavtale 8 legges fram for OSO i møte 22. november. 

 

 

 

Sak:   33/18 

Tittel:   Samhandlingskonferansen 2018 

  Samhandlingsleder Magne Nicolaisen, UNN 

 

Samhandlingskonferansen 2018, som er den femte i rekken, blir avholdt på Scandic Ishavshotell 

i Tromsø tirsdag 27. og onsdag 28. november. Tema i år er foreslått til; Framtidens helsetjeneste 

i samhandlingens lys - hvordan rigger vi oss for å sammen møte fremtidsbildet? 

 

Programarbeidet er nylig startet, og det er ønskelig å knytte OSO nærmere til planlegging og 

gjennomføring av konferansen. 

 

Forslag til vedtak 

1. OSO tar informasjon om Samhandlingskonferansen til orientering 

2. OSO oppnevner tre representanter til programkomiteen 
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Vedtak 

1. OSO tar informasjon om Samhandlingskonferansen til orientering 

2. OSO oppnevner Kari Holthe, Kathrine Kristoffersen og en brukerrepresentant til 

programkomite for Samhandlingskonferansen 2018. 

 

 

Sak:   34/18 

Tittel:   Samhandlingsprisen  2018 

Samhandlingsleder Magne Nicolaisen, UNN 

 

UNN HF og kommunene 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. 

Samhandlingsprisen for 2018 utdeles under Samhandlingskonferansen som arrangeres den 27. og 

28.november i Tromsø. 

 

Det har variert fra år til år hvor mange forslag til kandidater som mottas. Det er derfor viktig at 

OSO-medlemmene bidrar til å gjøre Samhandlingsprisen kjent, og oppmuntre til at både 

kommuner, UNN og brukerorganisasjoner sender inn forslag til kandidater. 

 

Vedtak 

1. OSO tar informasjon om Samhandlingsprisen 2018 til orientering 

2. OSO-medlemmene bidrar til å gjøre Samhandlingsprisen kjent og oppfordrer til at det 

sendes inn forslag til kandidater. 

 

 

Sak:  35/18 

Tittel: Eventuelt  

 

o Leger i spesialisering LIS 1. 

Rådgiver Guri Moen Lajord, UNN. 

 

Ny spesialistutdanning for leger trådte i kraft 1. september 2017. Fra 1. september 2018 vil første 

kull med leger i spesialisering i del 1 (LIS1) starte i kommunene. Mye av gjennomføringen i 

kommunen vil være lik som i tidligere turnusordning, men med noen viktige endringer:  

 Lege i spesialisering skal nå vurderes etter oppnådde læringsmål, og ikke etter hva de har gjort og 

hvor de har utført tjenesten.  

 Arbeidsgiver (kommunen) har ansvaret for å vurdere og godkjenne læringsmål. 

 

NB! Det er Helsedirektoratet som har ansvar for informasjon til kommunene om LIS del 1 og 

tilhørende IKT-verktøy (for dokumentasjon av måloppnåelse, veiledning m.m.) Per i dag ligger 

følgende informasjon på direktoratets nettsider, vedrørende kommuner og fylkesmenn; 

 

https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-

spesialistgodkjenning/lege/ny-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger-informasjon-til-

fylkesmenn-og-kommuner 

 

Videre har vi fått informasjon fra direktoratet at de jobber med et skriv/en prosedyre for hva som 

må gjøres for at LIS 1 skal få registrert oppnådde læringsmål i kommunene og hvilken 

dokumentasjon de skal ta med seg fra sykehus til kommune. Det er antydet at denne informasjon 

er klar innen 22.juni.  

mailto:OSO-sekretariat@unn.no
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Det innføres en del felles kompetansemoduler/-mål for hele LIS-løpet. Disse fordeles mellom 

kommuner og sykehus, og kan innebære et visst samarbeid. LIS 2 og 3 knyttet til ASA-

spesialitetene (allmenn,- samfunns- og arbeidsmedisin) avhenger også av et visst samarbeid.  

 

 

Vedtak: 

OSO tar informasjon om LIS1 til orientering, og ber sekretariatet vurdere å sette opp ny 

spesialistutdanning for leger som egen sak på senere OSO-møte, spesielt med tanke på 

samarbeid knyttet til ASA-spesialitetene og felles kompetansemoduler. 

 

 

 

o Forslag til møteplan for OSO i 2019. 

 

På møtet ble det framlagt følgende forslag til møteplan for OSO-møtene 2019. 

o Torsdag 14. februar 

o Torsdag 4. april 

o Torsdag 13. juni 

o Torsdag 26. september 

o Torsdag 21. november 

Alle møtene avholdes kl. 11.00 – 15.30. Formøter fra kl. 10.00-10:50 

 

 

Vedtak 

Møteplan for 2019 godkjennes 

 

   

Sak:   36/18 

Tittel:   Neste møte 

 

Neste OSO møte er torsdag 27. september 2018. 

 

 

Gjenstående møter i  2018 
 

Sted 
Torsdag 27. september  UNN Tromsø 

Torsdag 22. november  VK møte fra møterom i Tromsø 

 

 

 
Magne Nicolaisen/ref. 
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