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Møtereferat Regionalt samarbeidsutvalg mellom Helse Nord RHF og 

KS 

 
Møtetype: Møte samarbeidsutvalget mellom Helse Nord RHF og KS 
Møtedato: 22.01.18 
Møtested: Linken, Tromsø 
Neste møte: Mai/juni 2018, Tromsø 

 
Til stede 

Navn Initialer 
Marianne Telle, styreleder Helse Nord RHF 
Randi Brendberg (stedfortreder), fagsjef Helse Nord RHF 
Finn Henry Hansen, direktør Helse Nord RHF 
Raymond Dokmo medisinskfaglig rådgiver Helse Nord RHF 
Kristina Hansen, fylkesstyreleder KS Finnmark 
Tom Mikalsen, regiondirektør KS Nord-Norge 
Guri Moen Lajord (stedfortreder), rådgiver samhandlingsavdelingen UNN 
Hanne C. S. Iversen (stedfortreder), KS Troms 
Lisa Friborg, KS region nord 
Sissel Alterskjær, konserntillitsvalgt UNIO, Helse Nord 
Kari Marie Sandnes, konserntillitsvalgt LO - stat, Helse Nord 
Snorre Sollid (stedfortreder), assisterende fylkeslege Troms 
Birgit Abelsen, Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) på sak 06/18 

MT 
RB 
FHH 
RD 
KH 
TM 
GML 
HCSI 
LF 
SA 
KMS 
SSO 
BA 

 
Forfall 

Geir Tollåli, Helse Nord RHF 
Marianne Bremnes, fylkesstyreleder KS Troms 
Bård Anders Langø, fylkesstyreleder KS Nordland 
Svein Steinert, fylkeslege Troms, kontaktfylkeslege Troms 

 
 
 

Sak  Ansvar Frist 
01/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 
To merknader: 
Lunsj tas ut som beslutningssak. 
Sak 05/18 er orienteringssak 

HN RHF 
ved MT 

 

http://www.helse-nord.no/
mailto:postmottak@helse-nord.no


 

02/18 Godkjenning av møtereferat 04.09.17 
 
Godkjent uten innsigelser 

HN RHF 
ved MT 

 

03/18 Demografiske utviklingstrekk 2017-2035 i Norge, 
Helse Nord, HF-områdene/ lokalsykehusområdene i 
nord og kommunene – oppdatering av 
omsorgsbelastninger justert for uføretrygdede. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Regionalt samarbeidsutvalg konstaterer at de 

justerte analysene av forsørgerbrøken – der 

også uføretrygdede er inkludert – forsterker 

det bildet som i sak 07/2017 ble tegnet av de 

kapasitetsutfordringer som helse- og 

omsorgstjenestene vil møte i årene fremover.  

2. Regionalt samarbeidsutvalg ser det som viktig 

at disse analysene vektlegges tungt i pågående 

planarbeid, både i kommunene, i 

spesialisthelsetjenestene og i samhandlingen 

mellom nivåene. 

3. Regionalt samarbeidsutvalg understreker 

betydningen av at både helseforetakene og 

kommunene – hver for seg og gjennom 

etablerte samarbeidsorganer (OSO mv) – deltar 

aktivt i nødvendig kartlegging, utvikling og 

iverksetting av relevante tiltak for å møte 

utfordringene. 

4. Regionalt samarbeidsutvalg anbefaler av både 

helseforetakene og kommunesektoren i nord – 

gjennom sine respektive organer – adresserer 

disse demografiske og kapasitetsmessige 

utfordringene til relevante nasjonale 

myndigheter.  

 

Enstemmig vedtatt 

HN RHF 
ved FHH 

 

04/18 Demografisk utvikling i nord –> behov for 
kartlegging av utfordringer og tiltak i kommunale 
helse- og omsorgstjenester. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Regionalt samarbeidsutvalg KS Nord-Norge og 
Helse Nord RHF stiller seg positiv til kartlegging 
av kommunale helse- og omsorgstjenester; 
status, utfordringer og utviklingsplaner med 

GML ved 
UNN 
presenterer 
på vegne av 
Helse Nord 

 



 

tanke på dimensjonering av tjenestene og 
kompetansebehov.  

2. Regionalt samarbeidsutvalg KS Nord-Norge og 
Helse Nord RHF forutsetter at kartleggingen 
blir gjennomført i samtlige OSO-områder i 
Nord-Norge, og oppfordrer til at samtlige 
helseforetak og kommuner bidrar aktivt til å 
fremskaffe nødvendige data.   

3. Regionalt samarbeidsutvalg KS Nord-Norge og 
Helse Nord RHF ber om at resultatene av 
kartleggingen formidles til samarbeidsutvalgets 
medlemmer. 
 

Enstemmig vedtatt 
05/18 Orienteringssak 

Presentasjon av prosjekt: «Status og utfordringer 

for rekruttering av fastleger i Nord-Norge v/ 

forskningsleder Birgit Abelsen, Nasjonalt senter for 

distriktsmedisin (NSDM) 

 

Regionalt samarbeidsorgan tar saken til orientering 

 
NSDM for 
HN RHF 

 

06/18 Bedre håndtering av samhandlingsavvik – behov for 
bedre og enklere tilgjengelige IKT-løsninger 
 
Forslag til vedtak: 

1. Det vises til rapporter fra Riksrevisjonen og 

studien fra Nasjonalt senter for 

distriktsmedisin (NSDM) som påpeker behovet 

for bedre systematisk samhandling mellom 

tjenestenivåene, inkludert bedre og mer 

systematisk håndtering av meldte 

samhandlingsavvik. Regionalt 

samarbeidsutvalg vil sterkt anbefale at 

oppfølgingen av avvik som hovedregel skjer på 

pasientnært nivå.  

2. Regionalt samarbeidsutvalg er orientert om at 

nåværende system for handtering av 

samhandlingsavvik vanskeliggjør et godt 

kvalitetsarbeid, og ser behovet for både bedre 

rutiner og bedre IKT-løsninger for å oppnå de 

ønskede forbedringer. 

3. Regionalt samarbeidsutvalg anbefaler at det i 

samarbeid mellom Helse Nord RHF og 

kommunesektoren ved KS igangsettes et 

HN RHF 
ved FHH 

 



 

arbeid med å etablere en kortsiktig 

brukervennlig løsning som samtidig 

tilfredsstiller lov- og forskriftsmessige krav til 

sikkerhet (personvernlov mv)  

4. Regionalt samarbeidsutvalg vil samtidig 

anbefale at det tas initiativ til å få på plass en 

langsiktig nasjonal IKT-løsning for melding og 

håndtering av samhandlingsavvik, utviklet i 

samarbeid med direktoratet for e-helse.  

Enstemmig vedtatt 
 
07/18 

Orienteringssaker: 
Rekrutteringsutfordringer i kommunal helsesektor 
– rapport fra KS 
 
Regionalt samarbeidsorgan tar saken til orientering 

 
KS ved TM 

 

08/18 Felles fylkesmøte for KS Nordland, Troms og 
Finnmark – helse som tema 
 
Regionalt samarbeidsorgan tar saken til orientering 

KS ved TM  

09/18 Sak fra rådmannsutvalget og fylkesstyret i KS 
Finnmark- behov for helsesøsterutdanning 
 
Forslag til vedtak: 

1. Regionalt samarbeidsorgan tilrår saken. 

KS ved KH  

10/18 Eventuelt 
 Sak 1: Møteplan: RD sender ut doodle fra 28.05.18 

til 15.06.18. 

 Sak 2: Innspill til brukerrepresentant og 

arbeidstakerrepresentant fra KS. Forslag kommer. 

 Sak 3: En representant ønskes til styringsgruppe og 

en representant til prosjektgruppe fra 

kommunesektoren til regional utviklingsplan 2035 

Helse Nord RHF. KS Nord oppnevner. 

  

11/18 Kort evaluering av møtet 
 Alle er enig om at denne møteplassen er nyttig. 

Alle  

 




