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Sak:   01/18 

Tittel:   Referat fra OSO møte 23.november 

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Fra:  OSO- sekretariatet 

Møtedato: 22. februar 2018, kl. 11.00 – 15.30  

 

Referatene er vedlagt innkallingen. Finnes også på www.unn.no 

 

1.vedlegg. Referat fra OSO møte 23.november 2017. 

 

Forslag til vedtak 

 

1. Referat fra OSO-møte 23.november 2017 godkjennes.  

 

 

 

 

 

 

Sak:   02/18 

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

  klinikk 

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Møtedato: 22. februar 2018, kl. 11.00 – 15.30  

 

 

 

http://www.unn.no/
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Sak:   03/18 

Tittel:  Ansatterepresentasjon i OSO- og vedtektsendring  
  (Oppfølging av vedtak i sak 33/17)        

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Fra:  OSO sekretariatet 

Møtedato: 22. februar 2018, kl. 11.00 – 15.30  

Bakgrunn 

OSO vedtok i sak 33/17 å tilby to ansatte representanter fast medlemskap i OSO med møte- og 

talerett. Følgende vedtak ble fattet: 

 
1. OSO legger opp til å tilby to ansatte- representanter observatørplass med møte- og talerett 

i OSO. 

2. OSO ber sekretariatet utrede hvordan slik oppnevning kan gjøres og legge dette fram for 

behandling på neste OSO-møte. 

3. Vedtektenes §3 endres i tråd med dette, og vedtas på neste møte. 
 

Saken har vært drøftet med de Foretakstillitsvalgte, og tilbakemeldingen var at tillitsvalgtes 

organisasjoner i kommunal sektor bør enes om en egen kandidat. 

 

Ansattes organisasjoner i UNN har følgende forslag: 

Ansatte-representant i Spekter Rigmor Frøyum (Fagforbundet) med vara Mai-Britt 

Martinsen(NSF). 

 

Fylkeslag har følgende forslag: 

Ansatte-representant fra kommunene Lena Røsæg Olsen (NSF) som arbeider på Løkta i Midt 

Troms og fylkesleder Hanne Marit Bergland (NSF) som vara.  

 

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

Vedtektsendringene drøftes på et møte, og evt. vedtas i et påfølgende møte. Der vedtektene 

sammenfaller med Overordnet Samarbeidsavtale mellom UNN HF og kommunene, kan det ikke 

gjøres endringer uten at alle avtaleparter er involvert, (jf. §7).  

 

 

Forslag til 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. 
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Sak:   04/18 

Tittel:   Vedtekter for Overordnet Samarbeidsorgan, forslag til vedtektsendringer 

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Fra:  OSO sekretariatet 

Møtedato: 22. februar 2018, kl. 11.00 – 15.3 

Bakgrunn 

Vedtektene for OSO ble vedtatt i september 2008. Denne saken gjelder en gjennomgang av alle 

paragrafer i vedtektene, sekretariatet har foreslått noen endringer, se 2. vedlegg. 

 

Vedtektsendringer drøftes på et møte, og evt. vedtas i et påfølgende møte.  

 

 

Forslag til 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. 
 

 

 

 

2.vedlegg. Vedtekter speil ny vs. gammel 
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Sak:   05/18 

Tittel:   FACT- team  

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Fra:  Avdelingsleder Anita Vaskinn, Psykisk helse- og rusklinikken UNN Narvik 

Møtedato: 22. februar 2018, kl. 11.00 – 15.30  

 

Sammendrag og anbefaling: Aktivt oppsøkende behandlingsteam (ACT/FACT) er et 

tjenestetilbud som søker å gi personer med alvorlig psykiske lidelser et samlet og helhetlig 

behandlings- og oppfølgingstilbud. Slike team dannes på tvers av tjenestenivå og tjenestesteder. I 

Tromsø finnes allerede et ACT-team. UNN HF ønsker å få til et samarbeid med de andre 

kommunene for å etablere slike team flere steder i vårt opptaksområde. Det anbefales at OSO gir sin 

støtte til denne satsningen og bidrar til at spesialisthelsetjenesten og kommunene jobber videre med 

etablering av slike team.  

 

Bakgrunn: Det er en nasjonal satsning for å få etablert Aktivt oppsøkende behandlingsteam etter 

ACT/FACT-modellen (se https://rop.no/actfact/ og  https://www.napha.no/search/?pageNumber=0&q=FACT). 

Hensikten er å gi et samlet og helhetlig behandlings- og oppfølgingstilbud til personer som har en 

alvorlig psykisk lidelse, ofte i kombinasjon med ruslidelse, og som gir alvorlig svikt i sosial 

fungering. Bakgrunn for satsningen er en erkjennelse av at dette er en pasientgruppe som enten ikke 

greier å benytte seg av de tradisjonelle tjenestene våre eller som ikke har ønsket effekt av det tilbudet 

vi gir, og som vi (kommune/spesialisthelsetjeneste) ikke greier å gi helhetlige og koordinerte 

tjenester til.  

 

Målgruppen for behandlingstilnærmingen vil være pasienter som har gjennomgripende og langvarig 

problematikk. Behovet for tjenester vil kunne variere fra intensiv daglig oppfølging til oppfølging 

hver 14. dag eller sjeldnere. Prinsippet i tilnærmingen er at oppfølging foregår der personen bor og 

har sitt nettverk – altså at behandling flyttes ut av kontor og institusjon, til brukerens hjem og 

nærmiljø. I denne behandlingsmodellen integrerer man en kurativ komponent (up-to-date 

evidensbasert psykiatrisk/psykologisk behandling) med rehabilitering. Teamet tar et helhetlig ansvar 

for å tilby pasienten oppfølging for å komme seg i arbeid (IPS), styrke pasientens evne til å utvikle 

og ivareta egenomsorg, samt det å ta ansvar for eget liv (recovery). Forskning, både internasjonalt og 

nasjonalt, viser gode resultater når vi tilbyr behandling/tjenester på denne måten.   

 

For å etablere FACT-team, kreves en felles satsning og et nært samarbeid mellom kommunene og 

Senter for psykisk helse- og rusbehandling (SPHR) i spesialisthelsetjenesten. 

 

Vurdering/informasjon om etableringsmuligheter: UNN HF planlegger å sette av midler for å 

få etablert FACT-team i sitt opptaksområde (for detaljer - se vedlagt prosjektplan). For at FACT-

team skal kunne etableres, kreves også en satsning fra kommunene.  

 

Prosjektmidler 

Det er mulig å søke prosjektmidler fra Fylkesmannen1 og fra Helsedirektoratet2 for å komme i 

gang med forprosjekt eller etablering av team. Prosjektstøtte vil kreve noe egeninnsats 

(stillinger/budsjetterte midler) og på sikt planer om at teamet skal være en del av ordinær drift. 

                                                 
1 Kommune kan søke i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Tilskuddsmidler psykisk helse og rus: Tilbud til 

voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester. Ikke utlyst enda. 
2 Helsetjeneste kan søke i samarbeid med NAV. Gjelder individuell jobbstøtte (IPS). 

https://helsedirektoratet.no/tilskudd/arbeidsrehabilitering-etter-modell-av-individuell-jobbstotte-ogeller-

jobbmestrende-oppfolging 

https://rop.no/actfact/
https://www.napha.no/search/?pageNumber=0&q=FACT
https://helsedirektoratet.no/tilskudd/arbeidsrehabilitering-etter-modell-av-individuell-jobbstotte-ogeller-jobbmestrende-oppfolging
https://helsedirektoratet.no/tilskudd/arbeidsrehabilitering-etter-modell-av-individuell-jobbstotte-ogeller-jobbmestrende-oppfolging
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Harstad, Skånland og Kvæfjord har sammen med SPHR Sør-Troms fått midler fra Fylkesmannen 

i Troms for å etablere et team. Prosjektorganisasjon er akkurat etablert og sentrale aktører har 

vært på fagdag om ACT/FACT-team høsten 2017. Det vurderes å søke tilskuddsmidler i 

samarbeid med NAV for å få inn jobbspesialist når teamet etableres. 

 

Narvik, Ballangen og Tysfjord har sammen med SPHR Ofoten fått midler fra fylkesmannen i 

Nordland for å starte et forprosjekt for å se på om FACT-team kan etableres. Prosjektleder er 

akkurat ansatt og det vil utover våren jobbes videre med dette forprosjektet. 

 

I Midt-Troms har vi i samarbeid med Løkta (interkommunal kvalitetsutviklingsenhet for helse- 

og omsorgstjenesten) hatt et seminar for ledere fra de ulike kommunene og SPHR Midt-Troms 

for å drøfte muligheten for å søke prosjektmidler. Det er ikke konkludert endelig om kommunene 

ønsker dette nå eller om en eventuell prosjektsøknad heller bør utsettes til 2019.  

 

Vi er ikke kjent med at øvrige kommuner i samarbeid med SPHR per nå har vurdert søknader om 

prosjektmidler.  

 

Forslag til vedtak  
 

1. OSO anbefaler at FACT-team etableres i et samarbeid mellom UNN HF og kommunene i 

tråd med anbefalinger beskrevet i «Prosjektbeskrivelse: Etablering av flere ACT/ FACT-

lignende team i UNN HF sitt opptaksområde» (prosjektbeskrivelse/ 

gevinstrealiseringsplan knyttet til UNN HF sin langtidsplan).  

2. OSO ber om tilbakemelding på dette arbeidet i februar 2019  

 

Eventuelt mer detaljert for pkt 1:  

a) OSO anbefaler at FACT-team etableres i et samarbeid mellom kommunene i Midt-Troms 

og SPHR Midt-Troms, kommunene i Ofoten og SPHR Ofoten, og kommunene i Sør-

Troms og SPHR Sør-Troms.  

b) OSO anbefaler at kommunene i Nord-Troms sammen med SPHR Nord-Troms ser på 

hvordan modellen kan tilpasses rundt aktuelle brukere.  

c) OSO anbefaler at UNN HF i samarbeid med kommunene Karlsøy, Balsfjord, Storfjord og 

Lyngen gjøre en vurdering om det er aktuelt å etablere FACT-lignende tilbud til 

innbyggere i disse kommunene.   
 

3.vedlegg. Etablering av flere ACT-FACT – lignende team i UNN HF sitt opptaksområde. 
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Sak:   06/18 

Tittel:   Prosjekt Rehabilitering i Nord-Nord 

Fra:  Rådgiver Tove Hauan Løvli, Rehabiliteringsavdelingen UNN  

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Møtedato: 22. februar 2018, kl. 11.00 – 15.30  

 

Bakgrunn 

Viser til tidligere OSO sak i 2015 om rehabilitering i Nord Norge hvor alle OSO sluttet seg til 

prosjektet.  

16 prosent av den voksne befolkning oppgir å ha redusert funksjonsevne med varighet i minst 

seks måneder på grunn av sykdom, funksjonshemming eller skade. Flere blir eldre, lever med 

kronisk sykdom eller blir reddet etter ulykke. Rehabilitering av god kvalitet er avgjørende for å 

sikre opplevd livskvalitet og deltagelse i samfunnet. 

Rehabiliteringsfeltet er sammensatt med hensyn til ulike diagnoser, grad av funksjonsnivå og 

behov for tilrettelegging. Tilbudet skal fortrinnsvis gis der pasienten bor, og pasient/brukers egne 

mål skal stå i fokus. Behovet for kostnadskrevende behandling og pleie i sykehus og sykehjem 

skal bremses.  

Behovet for økt samhandling, veiledning fra spesialisthelsetjenesten og større faglig bredde og 

kompetanse i kommunehelsetjenesten vektlegges i oppdragsdokumenter. Svikt i overføring av 

informasjon og videreføring av tiltak mellom ulike behandlingsnivå er en utfordring. 

Koordinering og samarbeid mellom tjeneste og nivåer er vesentlig for å møte fremtidens 

utfordringer.  

Prosjektet Rehabilitering i Nord-Norge 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. 

 

Organisering av prosjektet 

Prosjektet er tredelt: 

 Kartleggingsfasen 

o Inkluderer forankring av prosjektet i OSO’ene i Helse Nord, samt etablering av 

prosjektgruppe, styringsgruppe og referansegruppe. Det skal gjennomføres åtte 

regionale dialogmøter av en dags varighet (to i hver region/fylke). Kartleggingen 

oppsummeres i en prosjektrapport.                                                                                                                                     

Tidsperspektiv: februar 2018 til juni 2019. 

 Forankringsfasen.  

o I denne fasen skal prosjektrapporten sendes på høring og bearbeides etter innspill. 

Informasjon om resultater og anbefalinger skal gis på OSO møter. Det forventes 

at spesialisthelsetjenesten og kommunene beslutter tiltak på bakgrunn av 

anbefalingene. Strategi/handlingsplan for oppfølging av anbefalingene utarbeides 

i samarbeid med kommunene  

Tidsperspektiv: 2019. 

 Fase for oppfølging av tiltak.  
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o Hvilke anbefalinger har blitt gitt spesialisthelsetjenesten og kommunene, og i 

hvilken grad er de omgjort til praktiske tiltak? Ny kartlegging som rapporteres til 

Helse Nord.                                                                                                                                            

Tidsperspektiv: en påminnelse til OSO’ene i 2020. Kartlegging av oppfølging av 

anbefalingene i 2021/22. Rapport sendes Helse Nord i 2023 

Annen relevant informasjon 

Styringsgruppen består av fagdirektører fra de ulike helseforetakene samt representanter fra 

kommunesektoren. 

Referansegruppen består av Regionalt fagråd for rehabilitering samt representanter fra 

kommunesektoren.  

Brukerrepresentanter, NAV og relevante utdanningsinstitusjoner vil bli invitert. 

 

Oppdrag til OSO. Behov for representanter til prosjektgruppen 

Prosjektgruppe skal etableres i mars 2018. Oppstartsmøte planlegges medio mars 2018. Vi ber 

OSO’ene finne representanter til prosjektgruppen.  

Prosjektgruppen skal bestå av åtte fagpersoner fra rehabiliteringsfeltet. Vi ønsker representasjon 

fra spesialisthelsetjeneste og kommune. De skal komme fra nedslagsfeltet til henholdsvis 

Finnmarkssykehuset, UNN, Nordlandssykehuset og Helgelandlandssykehuset. Deltagerne må ha 

et tydelig faglig engasjement og et ønske om å bidra til å synliggjøre utfordringene innen 

rehabiliteringsfeltet i Nord-Norge. Tverrfaglig fokus er viktig for rehabiliteringspasienter og 

prosjektgruppen må gjenspeile dette. I tillegg skal prosjektgruppen ha en brukerrepresentant. 

 

Forslag til en representant fra kommunene tilknyttet hvert nedslagsfelt. Representanten bør være 

knyttet til en funksjon: 

- Koordinerende enhet, tildelingskontoret, eller person med fagutviklingsansvar for 

rehabilitering i helsehus/KAD, fastlege 

Forslag til en representant fra hver av de fire helseforetaksområdene. Representanten bør være 

knyttet til en funksjon: 

- Fagutviklingsansvarlig fra ambulant rehabiliteringsteam, rehabiliteringsavdeling i 

sykehus eller privat rehabiliteringsinstitusjon,  

 

Oppgaver for representanter i prosjektgruppen 

 Diskutere innholdet i dialogmøtene 

 Være med å lede dialogmøtet i sin region/fylke, samt skrive en oppsummering fra møtet 

 Være medforfatter i prosjektrapporten 

 Estimert tidshorisont for arbeidet: mars 2018 til juni 2019. Trolig 6 møter i perioden. 

Deltagelse i prosjektgruppa er en unik mulighet til å påvirke fremtidig utvikling i et spennende 

fagfelt! 

 

Forslag til vedtak: 

1. OSO UNN støtter Prosjektet Rehabilitering i Nord-Norge. 

2. OSO UNN oppnevner en representant fra sitt helseforetak og en representant fra sine 

kommuner til prosjektgruppen.  

3. OSO UNN ber sine kommuner/rehabiliteringsavdelinger om å delta i dialogmøtene rundt 

prosjektet. 
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Sak:   07/18 

Tittel:   Gråsoner i ansvarsfordeling mellom UNN og kommune   
Fra:  Jurist Leif Erik Nohr, Kvalitets- og utviklingsavdelingen UNN 

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Møtedato: 22. februar 2018, kl. 11.00 – 15.30  

 

Utviklingen av kunnskap og kompetanse i kommunene og oppgaveglidning mellom UNN og 

kommunene har reist spørsmål ved om det er oppgaver sykehuset har gjort som kommunene kan 

gjøre. Dersom svaret er ja, er neste spørsmål hva slags oppgaver dette kan være, hvordan 

oppgavene overføres, hva en oppgaveoverføring kan få å si for ansvarsforhold og om 

overføringen reiser spørsmål om finansiering av tjenester og tilbud.  

 

Spørsmålet om oppgave- og ansvarsfordeling har også vært diskutert ved andre sykehus, og 

Tvisteløsningsnemnda for helse- og omsorgssektoren har behandlet en sak om dette. I UNN-

området har problemstillingen vært reist i to tilfeller.  

 

Med utgangspunkt i tre eksempler vil jurist Leif Erik Nohr ved UNNs kvalitets- og 

utviklingsavdeling legge frem denne problemstillingen for OSO. Spørsmålet er viktig for å sikre 

god samhandling og gode pasientforløp og det kan være aktuelt å foreslå endringer i 

tjenesteavtale nr 1 for å etablere ordninger som gjør at ansvar m.m. blir avklart. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formuleres i møte. 
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Sak:   08/18 

Tittel:   Oppdragsdokumentet HN, og «hva er forpliktelsene» 

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Møtedato: 22. februar 2018, kl. 11.00 – 15.30  

 

På Foretaksmøte i Helse Nord RHF som ble avholdt i Bodø 7. februar 2018 ble 

Oppdragsdokument 2018 for Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtatt. 

Helse Nord RHF gir i dette dokumentet oppgaver, styringskrav, rammer og ressurser til 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Helse Nord RHF ber Universitetssykehuset Nord-Norge 

HF innrette sin virksomhet med tre overordnede felles nasjonale styringsmål;   

 

1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen. 

2. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). 

3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet. 

 

For å innfri styringsmålene fra Helse- og Omsorgsdepartementet er vedlagte 

oppdragsdokumentet innrettet i samsvar med de fire viktigste målene for Helse Nord, som egne 

hoved- overskrifter for kapittel 3-9 i dokumentet: 

 

1. Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet- og sikkerhet i pasientbehandlingen. 

2. Sikre god pasient- og brukermedvirkning. 

3. Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell. 

4. Innfri de økonomiske mål i perioden. 

Disse er beskrevet i dokumentet med krav som helseforetakene skal utføre i 2018. 

 

På OSO-møtet vil det gis en presentasjon av de viktigste oppgavene relatert til 

samhandlingsfeltet. 

 

Vedlegg: Oppdragsdokument 2018 for Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

 

Forslag til vedtak: 

OSO tar informasjon om Oppdragsdokument 2018 for Universitetssykehuset Nord-Norge HF til 

orientering. 

 

4.vedlegg. Oppdragsdokumentet Helse Nord 2018. 
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Sak:   09/18 

Tittel:   Årsrapport fra Samhandlingsavdelingen 

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Møtedato: 22. februar 2018, kl. 11.00 – 15.30  

 

 

Årsrapporten ettersendes. 



 

 

Samarbeidsorgan mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF og kommunene i Troms og Ofoten inkl. Lødingen 
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Sak:   10/18 

Tittel:   Eventuelt 

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Møtedato: 22. februar 2018, kl. 11.00 – 15.30  

 

Møte i Samhandlingsutvalget med primærlegetjenesten, avholdt 01.02.18. referat fra 

møtet følger som vedlegg 5. 

 

 

Møte i Regionalt samarbeidsutvalg mellom Helse Nord RHF og KS, avholdt 22.1.18. Referat 

fra møtet følger som vedlegg 6. 
 

 

 

 

 

 

Sak:   11/18 

Tittel:   Neste møte 

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Møtedato: 22. februar 2018, kl. 11.00 – 15.30  

 

Neste møte er avtalt til torsdag 5. april 2018, UNN Tromsø. 

 

 

Resterende møter i 2018;  

 

Gjenstående møter i  

2018 
Ukedag Sted 

5. april  Torsdag Tromsø 

14. juni Torsdag Kommune 

27. september Torsdag Tromsø 

22. november Torsdag VK møte fra møterom i Tromsø 

 

 


