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Mandat for KSU 1-2018 – referat fra arbeidsgruppemøte 
 

Bakgrunn  
På møte i OSO 5. april 2018 ble det lagt fram forslag til mandag for KSU 1-2019 «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 bestående 

av  

 

 Kari Holthe, avdelingsleder, Rehabiliteringsavdelingen, UNN 

 Håvard Gangsås, rådmann, Bardu kommune 

 Trond Brattland, avdelingsdirektør, Tromsø kommune 

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

 

Gruppen møttes 27. april 2018 i Tromsø. Trond Brattland var forhindret fra å møte.  

 

Innspill i møtet  
 

I forkant av møtet hadde Leif Nohr sendt ut et notat med gjennomgang av tjenesteavtalene mellom 

helseforetakene og kommunene i Norge med fokus på hvordan spørsmålet om fordeling og 

overføring av oppgaver og ansvar er regulert. Gjennomgangen viser at det er til dels store ulikheter i 

avtalene fra de som knapt nevner problemstillingen til de som har avtalt relativt detaljerte ordninger. 

 

Avtalen Sørlandet sykehus har med sine kommuner er en av de mest detaljerte. Det har også vært en 

sak for Tvisteløsningsnemnda mellom sykehuset og en av kommunene om akkurat dette spørsmålet. 

På spørsmål via epost svarte samhandlingssjef ved Sørlandet sykehus at avtalen på dette punktet 

hadde ført til mye uenighet mellom sykehuset og kommunene og at man nå var i en prosess med å 

gjennomgå avtalen og med sikte på å inngå en mindre detaljert/enklere avtale og etablere andre 

ordninger enn i dag.  

 

Pasientfokus  
 

 Det er en overordnet føring og et mål i samhandlingsreformen at flere helse- og 

omsorgsoppgaver skal utføres i kommunene. Pasientene skal være så lite på sykehus som 

mulig. 

 Utvikling av teknologi og kompetanse gjør at hvilke tjenester som kan gis på ulike nivåer vil 

variere.  

 Man må tenke «hjem-til-hjem» -forløp der kommunene har en helt sentral rolle. 

 Løsningene må ha fokus på hva som er best for pasienten. Det må legges opp til løsninger 

som er praktiske og gode for pasientene 

 Det må oppnevnes brukerrepresentant i KSU-et 
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Kommunefokus  
 KSU-et bør se på tilfeller der oppgaver og ansvar mellom UNN og kommunene kan sies å 

være i en gråsone. Utvalget kan få som del av sitt mandat å komme med eksempler. 

o Det er likevel viktig at det ikke blir satt opp en liste over oppgaver og tjenester som 

er UNN-tjenester og en liste over kommunale tjenester, jfr eksemplet fra Sørlandet 

sykehus.  

 Det vil være variasjon mellom kommunene mht hvilke oppgaver de kan utføre. Kommunene 

bør beskrive de muligheter og den kompetansen de har. 

o Kommunene kan oppfordres til også å inkludere nabo-/samarbeidskommuner i 

beskrivelser av eget tilbud.  

 Viktig at det er en felles forståelse av hva som er partenes ansvarsområder og oppgaver og 

hva som skal til for at oppgaver skal kunne overføres.  

 

Rus og psykisk helse 
 Området rus og psykisk helse kan være særlig krevende og er særlig viktig å ha fokus på. 

Kommunene forventes å ta mer ansvar på dette området og det kan de ikke gjøre uten tett 

oppfølging fra UNN. 

 

Kompetanse og kompetanseoverføring/veiledning  
 Et stikkord er «kompetanseoverføring» 

o UNN må se og ta ansvar for deling og overføring av kompetanse til kommunene – 

både generelt og ikke minst knyttet til kontrete pasienter og forløp. 

o Kanskje man skal tenke i baner ala ACT-team, dvs spesialiserte team ved UNN som 

kan bistå kommunene. 

o Se på modellen til Sunnaas sykehus med team via vk/Skype 

 Generelt tror gruppen det er stort potensiale i å utnytte digital samhandling mellom UNN og 

kommuner og mellom kommuner for å gi bedre tilbud til pasienter og for å kunne utføre 

flere og mer avanserte tjenester i kommunene.  

 

Fagråd  
 Gruppen foreslår at KSU-et vurder å opprette et felles fagorgan/fagråd mellom UNN og 

kommunene, gjerne under OSO, som kan ha som oppgave å vurdere tjenester og komme 

med råd og veiledning i tilfeller der det blir spørsmål om å overføre tjenester fra UNN til 

kommunen. Rådet kan ha som oppgave å evaluere ansvars-/oppgavefordeling en gang pr år. 

 

Arbeidsgruppens forslag til mandat for KSU 1- 2018 
 

KSU 1-2018 får følgende mandat:  

 Utrede/vise eksempler på tjenester/områder der oppgaver som UNN tradisjonelt utfører kan 

overføres til kommunene. 

 Innhente erfaring fra kommuner som har overtatt oppgaver fra UNN 

 Foreslå ordninger for praktisk kompetanseoverføring mellom UNN og kommunene, herunder 

o Team 

o Bruk av digitale verktøy 

 Foreslå bestemmelser i tjenesteavtale nr 1 som etablerer en ordning for overføring av ansvar 

og oppgaver mellom UNN og kommunene. 
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 Vurdere opprettelse av et fagråd som skal evaluere oppgave- og ansvarsfordeling mellom 

UNN og kommunene. 

Føringer for arbeidet i KSU 1-2018 skal være 

 Gode forløp og trygge tjenester for pasientene 

 Tjenester skal være forsvarlige og av høy kvalitet 

 Fordeling og overføring av oppgaver skal være basert på felles forståelse og enighet.  

 

KSU 1-2018 rapporterer til OSO (sett inn dato) 

 

Sammensetning av KSU 1-2018 
 

Det er viktig at KSU-et består av folk på riktig nivå og som representerer de mest relevante 

sykdomsgruppene. KSU-et må også så godt som mulig gjenspeile ulike kommunestørrelser. 

 

Arbeidsgruppen foreslår følgende medlemmer i KSU 1-2018: medlemmene er ikke forespurt) 

 

Brukerrepresentant  

Kommunalsjef Rita Johnsen, Harstad kommune 

Enhetsleder Inger Linaker, Bardu kommune 

Avdelingsleder Kari Holthe, UNN, Tromsø 

Noen fra medisinsk klinikk? 

Noen fra Nord-Troms? 

 

Bardu/Tromsø, mai 2018 

 

Kari Holthe 

Håvard Gangsås 

Leif Erik Nohr 


