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Sak:   37/18 

Tittel:   Referat fra OSO møte 14. juni 

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Fra:  OSO- sekretariatet 

Møtedato: 27. september 2018, kl. 11.00 – 15.30  

 

Referat fra OSO-møte 14. juni ble sendt ut kort tid etter møtet. Referatet er vedlagt innkallingen, og 

finnes også på www.unn.no/samhandling. Det er ikke mottatt innsigelser til utsendt referat.  

 

Forslag til vedtak 

Referat fra OSO-møte 14. juni godkjennes 

 
Vedlegg ① Referat fra OSO-møte 14.juni. 

 

 

Sak:   38/18 

Tittel:   Konstituering av OSO med valg av ledelse og sekretariat 

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Fra:  OSO- sekretariatet 

Møtedato: 27. september 2018, kl. 11.00 – 15.30  

 

Sammendrag og anbefaling 

I vedtektene for OSO heter det at OSO konstituerer seg på første møte hver høst med valg av leder og 

nestleder. I fjor ble UNNs adm. direktør Tor Ingebrigtsen valgt som leder, og rådmann Anne-Marie 

Gaino fra Nordreisa kommune som nestleder.  

OSO skal nå velge ny leder som denne perioden skal være fra kommunene og nestleder fra UNN. 

Videre heter det at sekretariatet har en funksjonstid på 4 år. 

 

Bakgrunn 

Bakgrunn for saken framgår av vedtektene for OSO § 6  
«OSO konstituerer seg selv. Ledelse kan ivaretas av UNN HF, eller alternerer årlig mellom UNN HF og kommunene. 

Sekretærfunksjonen kan ivaretas av UNN HF, eller alternerer mellom UNN HF og kommunene. Saker som ønskes tatt opp i 

OSO meldes UNN v/ samhandlingsavdelingen eller en nærmere angitt kommune de år dette er aktuelt. 

 

OSO kan opprette egne utvalg og arbeidsgrupper, og kan for øvrig innkalle andre representanter ved behov.  

 

OSO konstituerer seg på første møte hver høst med valg av leder, nestleder og sekretariat. Ledelsens funksjonstiden er ett 

år, men ledelsen fungerer inntil ny ledelse er konstituert. 

Der leder er fra UNN HF bør nestleder være fra kommunene og omvendt. Sekretariatet har en funksjonstid på 4 år.»  

 

OSO vedtok i sak 25/17; «Konstituering av OSO med valg av leder og nestleder» følgende: 

 

1. OSO velger administrerende direktør Tor Ingebrigtsen til leder av OSO. 

2. OSO velger rådmann Anne-Marie Gaino til nestleder av OSO. 

 

Når det gjelder sekretariat vedtok OSO i sak 37/14 at «OSO sekretariatet valgt for 4 nye år». 

I h.h.t. vedtektene skal OSO nå velge nytt sekretariat for de neste fire årene. 

 

Forslag til vedtak 

1. OSO velger xxx til leder av OSO. 

2. OSO velger xxx til nestleder av OSO. 

3. OSO velger xxx som sekretariat for de neste fire årene. 

 
Vedlegg ② Oversikt over OSO-medlemmene. 

Vedlegg ③ Vedtekter for OSO. 

http://www.unn.no/samhandling
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Sak:   39/18 

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

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Fra:  OSO- sekretariatet 

Møtedato: 27. september 2018, kl. 11.00 – 15.30  

 

 

OSO-medlemmene informerer om aktuelle saker i egen region / klinikk. 

 

 

Forslag til vedtak 

Informasjon fra OSO-medlemmene tas til orientering. 

 

 

 

 

Sak:   40/18 

Tittel:  Tvisteløsningsnemdas svar på uenighet mellom Tromsø kommune og UNN knyttet 

til tolkning av tjenesteavtale 5 og kommunens betalingsplikt for utskrivningsklare 

pasienter. Hvordan bruke denne for kvalitetsforbedring? 

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Fra:  OSO-sekretariatet 

Møtedato: 27. september 2018, kl. 11.00 – 15.30  

 

Under sak 29/17 ble OSO orientert om uenighet knyttet til tolkning av tjenesteavtale 5.  Denne 

tjenesteavtalen omfatter samarbeidet mellom UNN og kommunene knyttet til utskrivning av pasienter 

fra UNN. I avtalen er det også regulert kriterier for at UNN skal kunne kreve betaling for 

utskrivningsklare pasienter som blir liggende på UNN i vente på et kommunalt tilbud.  

I OSO-møtet ble det fattet følgende vedtak: 
1. OSO presiserer at dokumentasjonskravene i tjenesteavtale 5 skal oppfylles. 

2. OSO konstaterer at det er uenighet mellom kommunen og UNN knyttet til tolkning av tjenesteavtale 5 og 

betalingsplikt. 

 

Saken ble deretter sendt til Tvisteløsningsnemda. Avgjørelse i nasjonal tvisteløsningsnemd for helse- 

og omsorgssektoren ble fattet i deres møte 27.06.2018. I avgjørelsen heter det blant annet; 
«Saken gjaldt spørsmålet om det fulgte av partenes avtale at den helsefaglige vurderingen knyttet til utskrivning 

skulle ledsage varselet om utskrivningsklar pasient, og om manglende opplysninger, som en del av varselet om 

utskrivning, førte til at kommunens betalingsplikt ikke var inntrådt. Tvisteløsningsnemda kom til at kommunen 

etter avtalen ikke hadde plikt til å betale for utskrivningsklare pasienter, før kommunen hadde mottatt varsel om 

utskrivningsklar pasient og helseopplysninger om pasienten.» 

 

Vedlagt følger avgjørelsen fra nasjonal tvisteløsningsnemd for helse- og omsorgssektoren. 

 

Parallelt med denne prosessen satte OSO ned et KSU hvor målet var å forbedre prosedyrene for inn- 

og utskrivning av pasienter i UNN. Under sak 14/18 på OSO-møte 5. april 18, ble OSO oppdatert på 

arbeidet i KSUet og vedtok flere oppfølgningspunkter for arbeidet. 

 

På møte i OSO blir det gitt en muntlig orientering om status og framdrift for arbeidet, som blant annet 

omfattet revisjon av flytskjema knyttet til utskrivning av pasienter. Revidert flytskjema følger som eget 

vedlegg.   
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Forslag til vedtak 

1. OSO tar avgjørelse fra nasjonal tvisteløsningsnemd for helse- og omsorgssektoren til 

orientering. 

2. OSO ber KSU 1/2017 følge opp implementering og opplæring knyttet til prosedyrer for inn- og 

utskrivning av pasienter i UNN. 

 

 
Vedlegg ④ Svar fra Tvisteløsningsnemda. 

Vedlegg ⑤ Revidert Flytskjema. 

 

 

 

 

Sak:   41/18 

Tittel:   KSU 5- 2015 «Trygg akuttmedisin» - orientering om framdrift 

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Fra:  Magne Nicolaisen, samhandlingsavdelingen UNN  

Møtedato: 27. september 2018, kl. 11.00 – 15.30  

 

I sak 28/18 på OSO-møtet 14.juni ble arbeidet i KSU 5/15 «Trygg akuttmedisin» presentert.  

I møtet fattet OSO følgende 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 

 

 

Informasjon om arbeidet vil bli gitt i møtet.  

Arbeidet har allerede resultert i endringer av prosedyrer i ambulansetjenesten, og vedlagt følger 

reportasje fra Pingvinavisa – som også resulterte i oppslag på NRK TV og diverse aviser. 

 

Forslag til vedtak 

OSO tar informasjon fra KSU «Trygg akuttmedisin» til orientering. 

 

  
Vedlegg ⑥ Reportasje i Pingvinavisa. 
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Sak:   42/18 

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

tidligere møter 

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Fra:  Kari Holthe, avd.leder rehabiliteringsavd. UNN 

Møtedato: 27. september 2018, kl. 11.00 – 15.30  

 

I sak 30/18 på OSO-møtet 14.juni ble det vedtatt å opprette et KSU som skulle utrede forslag til 

fordeling av oppgaver og ansvar mellom UNN og kommunene. I møtet fattet OSO følgende 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. 

 

KSUet hadde sitt første møte tirsdag 11. september. På OSO møtet blir det gitt en orientering fra 

arbeidet, i tillegg presenteres forslag til justert mandat for arbeidet. 

 

Forslag til vedtak 

1. OSO tar informasjon fra arbeidet i KSU 1-2018 til orientering. 

2. OSO vedtar framlagte forslag til mandat for KSU 1-2018 

 

 

Sak:   43/18 

Tittel:   Lokal samarbeidsavtale mellom fastleger og UNN 

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Fra:  Guri Moen Lajord, samhandlingsavd. UNN 

Møtedato: 27. september 2018, kl. 11.00 – 15.30  

 

 

Sammendrag og anbefaling 

Fastlegerådet ønsker at det ses på mulighet til å inngå en lokal samarbeidsavtale mellom fastleger og 

helseforetaksleger i UNN-området. En slik avtale skal bidra til å klargjøre oppgave- og 

ansvarsfordeling mellom legene. 

 

Det anbefales å opprette et klinisk samarbeidsutvalg bestående av leger. Utvalget får i oppdrag å 

utarbeide forslag til en samarbeidsavtale som tydeliggjør oppgave- og ansvarsfordeling mellom legene 

i UNN og fastlegene, samt håndtering av uenighet. Forslag til avtale sendes på høring i legemiljøene 

før det legges fram for OSO. 

 

Bakgrunn 

Fastlegerådet har i løpet av to møter våren 2018 diskutert fastlegers tidsbruk og arbeidsbelastning. 

Utfordringene som pekes på omhandler i stor grad oppgaveoverføring, og måten dette skjer på. Prosess 

og informasjonsflyt er ikke god nok, og fastlegene opplever at de ikke er involvert eller har 

påvirkningsmulighet. Samtidig skjer oppgaveoverføringen i henhold til politiske føringer. 

Fastlegerådet har i denne forbindelsen blant annet sett til «Anbefalinger for samhandling mellom leger 

i hovedstadsområdet» («Osloavtalen»). Allmennlegeforeningens (NFA) anbefalinger og råd har også 

vært vurdert.  

 

Det er enighet i Fastlegerådet om at «Osloavtalen» og NFA’s anbefalinger kan være et mulig 

utgangspunkt for en lokal samarbeidsavtale i UNN-området. I tillegg til punktene i «Osloavtalen» bør 

listen utvides til å gjelde fastlegenes ansvar og oppgaver, og et punkt om håndtering av uenighet. 

Avtalen bør således også inneholde anbefalinger for oppgaver og ansvar i gråsoner.  
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Fastlegerådet anbefaler at forslag til samarbeidsavtale sendes på høring til bl.a. leger i UNN, fastleger, 

Allmennlegeforeningen og tillitsvalgte. En arbeidsprosess med mål om å komme fram til et 

avtaleforslag vil i seg selv kunne påvirke samarbeidet positivt, og skape økt forståelse for hverandres 

arbeidshverdag og utfordringer. 

 

Forslag til vedtak 
1. OSO oppretter et klinisk samarbeidsutvalg, KSU x-2018, som lager forslag til en lokal 

samarbeidsavtale mellom fastleger og UNN-leger i UNN-området. 

 

2. KSU-et legger fram forslag til samarbeidsavtale for OSO i løpet av våren 2019. 

 

3. Til KSU x-2018 oppnevnes 

- x medlemmer fra kommunene, primært fastleger og/eller kommuneleger 

- x medlemmer fra UNN, primært leger 

- Samhandlingsavdelingen er sekretariat for KSU-et. 

 

  
Vedlegg ⑦ NFAs anbefaling om samarbeid mellom fastleger og sykehus. 

Vedlegg ⑧ Felles anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehus i hovedstadsområdet, «Osloavtalen». 

 

 

Sak:   44/18 

Tittel:   Samarbeide om ledsager ved innleggelse og polikliniske kontroller for pasienter 

med komplekse og sammensatte problemstillinger. 

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Fra:   

Møtedato: 27. september 2018, kl. 11.00 – 15.30  

 

Samhandlingsavdelingen får ofte henvendelser med spørsmål om avtaler / retningslinjer for ledsager 

av pasienter som trenger assistanse ved polikliniske undersøkelser ved UNN. I tillegg kommer det 

jevnlig spørsmål knyttet til ledsager for pasienter som har behov for dette ved sykehusinnleggelse og 

der UNN ikke kan dekke behovet. Ledsageravtalen mellom kommuner og UNN beskriver noe av 

ansvarsfordelingen, men er ikke tydelig nok på disse områdene.  

 

Til OSO-sekretariatet er det spilt inn et forslag om å nedsette et KSU, som bør utarbeide forslag til 

veileder/retningslinjer for hvordan kommune og spesialisthelsetjeneste skal forholde seg ved 

innleggelser og polikliniske kontroller for pasienter med komplekse og sammensatte problemstillinger. 

Utfordringene er i dag store for denne type pasienter og pårørende, og ansvar, spesielt opp mot 

praktisk tilrettelegging, er ikke godt nok definert i pasientforløpet.  Dette gjelder også for fagfolk både 

i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.  

 

På OSO-møtet blir det lagt fram forslag på mandat og sammensetning av et slikt KSU. 

 

Forslag til vedtak 

1. OSO oppretter et klinisk samarbeidsutvalg, KSU x-2018, som lager forslag til veileder og 

retningslinjer for hvordan kommune og UNN skal samarbeide om ledsager ved innleggelse og 

polikliniske kontroller for pasienter med komplekse og sammensatte problemstillinger.  

2. KSU-et legger fram forslag til veileder og retningslinjer for OSO i løpet av våren 2019. 

3. Til KSU x-2018 oppnevnes 

x medlemmer fra kommunene 

x medlemmer fra UNN 

4. Samhandlingsavdelingen er sekretariat for KSU-et. 
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Sak:   45/18 

Tittel:  Skiller UNN seg ut vedr nøkkeldata for døgnbehandling med fokus på 

utskrivningsklare pasienter?  
Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Fra:  Marit Lind, konst. adm. direktør UNN  

Møtedato: 27. september 2018, kl. 11.00 – 15.30  

 

I diskusjoner knyttet til økning i antall utskrivningsklare pasienter, har det vært stilt spørsmål om 

kapasiteten ved UNN kan være med å forklare situasjonen. Det er derfor gjort en gjennomgang av 

kapasitet og utnyttelse av sengekapasiteten i UNN. Denne er sammenlignet med andre sykehus i 

regionen og landet forøvrig. Blant annet er antall senger, liggetid (totalt samt før- og etter meldt 

utskrivningsklar), antall ø-hjelp døgnopphold, langtidsliggere, reinnleggelser m.m. kartlagt.  

 

På OSO- møtet blir funnene fra Samdatarapporten presentert. 

 

Forslag til vedtak 

OSO tar informasjon om nøkkeldata for døgnbehandling ved UNN til orientering. 

 

 

Sak:   46/18 

Tittel:   Regional utviklingsplan 2035 – høringsnotat 

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Fra:  Marit Lind, konst. adm. direktør UNN   

Møtedato: 27. september 2018, kl. 11.00 – 15.30  

 

Helse Nord RHF har sendt forslag til regional utviklingsplan 2035 på høring. I arbeidet med 

utviklingsplanen, sier Helse Nord bl.a.  

 
Den regionale utviklingsplanen skal:  

 Sette retning 

 Gi føringer 

 Være et felles utgangspunkt for utvikling og organisering av spesialisthelsetjenesten i landsdelen 

Helse Nords strategi og visjon ligger fast og skal danne bakteppet i arbeidet. Visjonen er at «Pasientene skal bli møtt med 

rett kompetanse til rett tid og foretrekke undersøkelse og behandling i Helse Nord». 

 

Videre er Helse Nords strategi: «Forbedring gjennom samarbeid». Helse Nord skal være en regional institusjon med en 

tydelig nordnorsk profil. Helse Nord velger samarbeid mellom enheter og nivåer som hovedstrategi. 

 

Planen skal være ett av grunnlagene for fremtidige beslutninger om fag- og virksomhetsutvikling, sykehusstruktur, 

funksjonsfordeling og investeringer i regionen. Til grunn skal ligge en helsefaglig og samfunnsmessig analyse. Effektiv 

pasientlogistikk, både inn og ut fra sykehusene samt internt i regionen, må belyses. Avgjørende er at regionen har enheter 

med fagmiljøer av en kvalitet og størrelse som gir stabilitet i tilbud over tid.   

 

Høringsfristen er satt til 15. oktober 2018, og alle som er interessert inviteres til å komme med 

høringsinnspill. 

På møtet vil UNN orientere om sitt høringssvar. 

 

Forslag til vedtak 

OSO oppfordrer kommunene til å avgi høringssvar på utkast til regional utviklingsplan 2015 innen 

høringsfristen 15. oktober 2018. 

 

 
Vedlegg ⑨ Forslag til regional utviklingsplan. 

Vedlegg ⑩ Kortversjon av regional utviklingsplan. 
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Sak:   47/18 

Tittel:   Informasjon om Samhandlingskonferansen og Samhandlingsprisen 2018 

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Fra:  Magne Nicolaisen, Samhandlingsavd. UNN 

Møtedato: 27. september 2018, kl. 11.00 – 15.30  

 

Informasjon om status for Samhandlingskonferansen og foreslåtte kandidater til Samhandlingsprisen 

2018 ettersendes.  

Oppdatert informasjon vil bli gitt i møtet. 

 

 

 

Sak:   48/18 

Tittel:   Eventuelt 

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Fra:   

Møtedato: 27. september 2018, kl. 11.00 – 15.30  

 

 

 

 

Sak:   49/18 

Tittel:   Neste møte 

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Fra:  OSO- sekretariatet 

Møtedato: 27. september. juni 2018, kl. 11.00 – 15.30  

 

Neste OSO møte er torsdag 22. november 2018. 

 

 

 

Minner om vedtatt møteplan for 2019: 

o Torsdag 14. februar 2019 

o Torsdag 4. april 2019 

o Torsdag 13. juni 2019 

o Torsdag 26. september 2019 

o Torsdag 21. november 2019 

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

 


