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Referat fra møte i Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

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

Sted:   Møterom Tromsdalstinden, LINKEN,  

      Siva Innovasjonssenter, Sykehusveien 23, Tromsø 
Formøter: UNN sine representanter, møterom Hinnøya, 3.etg. kl. 10.00 – 10.50 

 Kommunenes representanter møterom Tromsdalstinden kl. 10.00 – 10.50 

 

Tilstede  

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 

 

Håvard Gangsås  Rådmann, Bardu kommune, Midt-Troms regionråd 

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

Alf Lorentsen   Helse- og sosialsjef, Karlsøy kommune, Tromsø-områdets regionråd 

Rita Johnsen   Kommunalsjef, Harstad kommune, Sør-Troms regionråd 

Kathrine Kristoffersen Kommuneoverlege, 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 

 

Øvrige som møtte 

Tove H. Løvli Rådgiver, koordinerende enhet¸ Rehabiliteringsavdelingens 

Forskning- og Fagutviklingsenhet, ReFF 

Leif Erik Nohr Juridisk rådgiver UNN 

 

Forfall 

Marit Lind Konstituert adm. Direktør UNN 

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

Cissel Samuelsen  Rådmann, Skjervøy kommune,(vara for Anne- Marie Gaino) 

Rigmor Richardsen  Kommunalsjef, Balsfjord kommune, Tromsø-områdets regionråd  

Britt Sofie Illguth  Brukerrepresentant, Brukerutvalget UNN 

Trond Brattland  Avdelingsdirektør, Tromsø kommune, Tromsø-områdets regionråd 
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Sak:   1/18  

Tittel:   Referat fra møte 23.11.2017 

 

Referat fra OSO-møte 23. november 2017 ble sendt ut kort tid etter møtet. Det er ikke mottatt 

noen innsigelser til referatet. 

 

Vedtak 

 

Referat fra OSO møte 23.11.17. godkjennes. 

 

  

 

Sak:   2/18 

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:   3/18  

Tittel:   Ansatterepresentasjon i OSO- og vedtektsendring 

  (Oppfølging av vedtak i sak 33/17)  

 

På forrige møte i OSO ble det foreslått å tilby to ansatte-representanter observatørplass med møte- 

og talerett i OSO. Foretakstillitsvalgte har drøftet saken og foreslått ansatte-representant fra 

Spekter Rigmor Frøyum (Fagforbundet) med vara Mai-Britt Martinsen (NSF). 

Tilbudet om ansatterepresentasjon fra kommune sendes til relevante fylkesorganisasjoner hvor de 

bes foreslå en representant med personlig vara. 

 

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. 

 

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.  

4. Vedtektenes §3 endres i tråd med dette. 
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Sak:   4/18   

Tittel:  Vedtekter for Overordnet Samarbeidsorgan, forslag til vedtektsendringer  
 

OSOs vedtekter har vært gjeldende siden september 2008, men noen paragrafer har vært 

gjennomgått og endret senere år. Dette har ført til at ordlyden i enkelte avsnitt er rotete samtidig 

som en del faktaopplysninger er feil.  

På møtet ble derfor vedtektene gjennomgått i sin helhet, og redaksjonelle endringer foreslått. 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

 

Sak:   5/18   

Tittel:   FACT- team   

 

Avdelingsleder Anita Vaskinn orienterte. Aktivt oppsøkende behandlingsteam (ACT) er et 

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

behandlings- og oppfølgingstilbud. UNN i samarbeid med Tromsø kommune opprettet ACT team i 

2010. 

 

UNN HF ønsker å samarbeide med de andre kommunene for etablering av FACT – team (fleksibel 

ACT).  FACT- team favner de fleste personer som har en alvorlig psykisk lidelse uavhengig av 

diagnose. 

 

Kommunene oppfordres til å søke prosjektmidler fra Fylkesmannen, søknadsfrist 20.03.2018. De 

som kan søke er kommuner og helseforetak. Mål for ordningen er å styrke tilbudet til personer 

med langvarige og sammensatte tjenestebehov gjennom å etablere helhetlige, samtidige og 

virksomme tjenester fra ulike nivåer og sektorer. 

 
Det anbefales at OSO gir sin støtte til denne satsningen og bidrar til at spesialisthelsetjenesten og 

kommunene jobber videre med etablering av slike team jf. prosjektbeskrivelsen.  
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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.   

 

 

Vedtak 

  

1. 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.  

2. OSO anbefaler at kommunene i Nord-Troms sammen med SPHR Nord-Troms ser på 

hvordan modellen kan tilpasses rundt aktuelle brukere.  

3. 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.   

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

 

 

 

Sak:   6/18  

Tittel:   Prosjekt Rehabilitering i Nord-Nord  

 

Rådgiver Tove Hauan Løvli, Rehabiliteringsavdelingen UNN orienterte. 

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. 
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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. 

 

Vedtak 

 

1. OSO UNN tar informasjon om Prosjektet Rehabilitering i Nord-Norge til orientering. 

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

kommuner til prosjektgruppen. Kandidater meldes sekretariatet innen 7. mars 2018. 

3. OSO UNN oppfordrer kommuner og rehabiliteringsenheter om å delta i dialogmøter rundt 

prosjektet. 

4. OSO ber om informasjon om arbeids- og styringsgruppens sammensetning samt 

prosjektets framdrift til neste møte.  

 

 

Sak:   7/18   

Tittel:   Gråsoner i ansvarsfordeling mellom UNN og kommune  
 

Juridisk rådgiver Leif- Erik Nohr orienterte om tre aktuelle saker (intravenøs antibiotika, 

trachostomi-pasient og psykiatri) som utfordret oppgave- og ansvarsoverføring mellom spesialist 

og kommunal tjeneste. Det ble referert til Helse- og omsorgstjenesteloven og Lov om 

spesialisthelsetjenester og at «spesialiserte helsetjenester» ikke er klart definert i regelverket. 

 

«Spesialiserte helsetjenester» er heller ikke definert i avtalene mellom UNN og 

lokalsykehuskommunene. Det er ønskelig å opprette et klinisk samarbeidsutvalg som utreder 

nærmere utfordringene samt foreslå tiltak for å imøtekomme disse. 

 

 

Forslag til vedtak 

 

Formuleres i møte. 

 

Vedtak 

 

1. OSO støtter intensjonen om opprettelse av et Klinisk samarbeidsutvalg (KSU) som skal 

utrede tiltak for å begrense gråsoner i ansvarsfordelingen mellom sykehus og kommuner.  

2. Forslag til mandat, mål og sammensetning legges frem på OSO møte 5. april. 
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Sak:   8/18  

Tittel:  Oppdragsdokumentet HN, og «hva er forpliktelsene»   

 

Avdelingsleder Magne Nicolaisen orienterte om «Oppdragsdokument 2018 fra Helse Nord RHF 

til helseforetakene». UNN er bedt om å 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. 

 

Innen samhandlingsfeltet er blant annet følgende oppgaver prioritert; 

 Etablere en ordning for opplæring og bruk av akutthjelpere i samarbeid med kommunene. 

Det ble vist til klinisk samarbeidsutvalg innfor akuttmedisin, «Trygg akuttmedisin» som 

utarbeider felles prosedyrer for UNN HF og kommunene for 6 tidskritiske pasientgrupper. 

(Hjertestans, akutt koronarsykdom, akutt respirasjonssvikt, alvorlig traume, hjerneslag og 

sepsis). 

 Tiltak for å understøtte fastleger og kommunehelsetjeneste på måter som gjør det mulig å 

gi behandlingstilbud i kommunene der det er faglig forsvarlig. 

 Åpenhet om uønska hendelser samt system for læring og forbedring for også å styrke  

pasientsikkerheten. 

 

 

Forslag til vedtak 

 

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

orientering. 

 

Vedtak 

 

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

orientering. 
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Sak:   9/18   

Tittel:   Årsrapport fra Samhandlingsavdelingen 

  

Avdelingsleder Magne Nicolaisen orienterte. Det var enighet om at innholdet i rapporten er 

informativt og nyttig. 

 

Vedtak 

 

1. OSO anbefaler at årsrapporten sendes til kommunene v/ postmottak samt direkte til 

ordførere og rådmenn  

2. OSO anbefaler at årsrapporten sendes til klinikkledelsen i UNN 

 

 

 

Sak:   10/18  

Tittel:   Eventuelt  
 

Det ble orienter om saker fra Samhandlingsutvalget med primærhelsetjenesten og Regionalt 

samarbeidsutvalg mellom Helse Nord og KS. 

 

 

 

Sak:   11/18  

Tittel:   Neste møte 

 

Forslag til saker for neste OSO-møte ble diskutert.Blant annet foreslås følgende tema; 

  

o Orientering om HelseOmsorg 21. Fylkeslege Svein Steinert innleder. 

o Kompetanseutfordringer, orientering ved seniorrådgiver Arnfinn Andersen, Det 

helsevitenskapelige fakultet, UiT.  

o Mandat og sammensetning av nytt klinisk samarbeidsutvalg «Gråsoner i ansvarsforhold 

mellom UNN HF og kommunene i lokalsykehusområdet».  

 

 

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

 

 

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 

 

 

 

 
Tromsø, 28.2.2018. 

Beate Nyheim og Magne Nicolaisen (referenter) 

http://www.unn.no/samhandling

