
  
  

Samarbeidsorgan mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF og kommunene i Troms og Ofoten inkl. Lødingen 
 

UNN HF Kontonr: Org nr: Telefon UNN HF: 776 26000 Internett: 

9038 Tromsø 1503.27.08703. MVA 983 974 899 NO  E-post: OSO-sekretariat@unn.no www.unn.no/samhandling 

Referat fra møte i Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

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

Sted:  Tromsø, Styrerommet PET-senteret plan 9. 

 

 

Tilstede  

Marit Lind Kst. administrerande direktør UNN 

Kari Holthe   Avdelingsleder, Rehabiliteringsavdelingen UNN 

Jon H. Mathisen Klinikksjef, Akuttmedisinsk klinikk UNN 

Gina Marie Johansen (VK) Driftsleder UNN Harstad 

Magne Nicolaisen  Avdelingsleder, Samhandlingsavdelingen UNN 

Ann Kristin Evenstad  Kommunalsjef Sørreisa kommune 

Vara for Håvard Gangsås, Midt-Troms regionråd 

Heidi Eriksen Laksaa (VK) Kommunalsjef Narvik kommune, Ofoten regionråd og Lødingen 

Alf Lorentsen   Kst. Rådmann Karlsøy kommune    

Vara for Rigmor Richardsen, Tromsø-områdets regionråd  

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

Rita Johnsen   Kommunalsjef, Harstad kommune, Sør-Troms regionråd  

Trond Brattland  Avdelingsdirektør, Tromsø kommune.  

     

Medlemmer med møte- og talerett 

Mai Britt Martinsen  Ansattrepresentant UNN, vara for Rigmor Frøyum 

Lena Røsæg Olsen  Ansattrepresentant kommune 

Anette M. Thyrhaug  Fylkesmannen Troms, vara for Snorre M. Sollid, Fylkeslege 

Lisa Friborg   Rådgiver, KS (Kommunesektorens organisasjon) 

  

Øvrige som møtte 

Mikael Tønsås Kommuneoverlege Tromsø kommune. 

Guri Moen Lajord Rådgiver, samhandlingsavdelingen UNN, til sak 43 og 44/18. 

Audhild Høyem  Rådgiver, samhandlingsavdelingen UNN, til sak 43 og 44/18. 

 

Forfall 

Anita Vaskinn   Avdelingsleder, avdeling sør, Psykisk helse –og rusklinikken UNN  

Vara Åshild Vangen kunne heller ikke møte. 

Arnfinn Andersen  Seniorrådgiver, Det helsevitenskapelige fakultet (UiT) 

Kirsti Baardsen  Brukerrepresentant, leder Brukerutvalget UNN 

Vara Paul Dahlø kunne heller ikke møte. 
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Sak:   37/18 

Tittel:   Referat fra OSO møte 14. juni 

 

 

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

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

 

Vedtak 

Referat fra OSO-møte 14. juni godkjennes 

 

 

 

Sak:   38/18 

Tittel:   Konstituering av OSO med valg av ledelse og sekretariat 

 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

Vedtak 

1. OSO velger Håvard Gangsås, rådmann Bardu kommune, til leder av OSO. 

2. OSO velger administrerende direktør ved UNN til nestleder av OSO. 

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

 

 

 

 

 

Sak:   39/18 

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

 

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

 

 

Vedtak 

Informasjon fra OSO-medlemmene tas til orientering. 

 

 

 

 

 

http://www.unn.no/samhandling
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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? 

 

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. 

 

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

og utskrivning av pasienter i UNN.  

På møtet i OSO ble det gitt orientering om tvisteløsningsnemdas svar samt status og framdrift for 

arbeidet i KSUet, som blant annet omfattet revisjon av flytskjema knyttet til utskrivning av pasienter.   

 

 

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. 

 

Vedtak 

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

etterretning. 

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

utskrivning av pasienter i UNN. 

 

 

Sak:   41/18 

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

 

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 

I OSO-møtet ble det gitt oppdatert informasjon om framdrift i arbeidet. 

 

Forslag til vedtak 

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

 

Vedtak 

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

2. OSO ber om at punkt 3 og 4 fra vedtak i sak 28/18 presenteres for OSO på møtet 22. november. 
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Sak:   42/18 

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

tidligere møter 

 

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.  

På OSO møtet ble det gitt en orientering fra arbeidet, i tillegg ble forslag til justert mandat for arbeidet 

presentert. 

 

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 

 

Vedtak 

1. OSO tar informasjon fra arbeidet i KSU 1-2018 til orientering, og sier seg svært godt fornøyd 

med arbeidet så langt. 

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

3. OSO ber om å bli orientert om arbeidet på møte 22. november, og at arbeidet ferdigstilles til 

OSO møte 14. februar 2019. 

 

 

 

Sak:   43/18 

Tittel:   Lokal samarbeidsavtale mellom fastleger og UNN 

 

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. 

 

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. 

 

Vedtak 
1. OSO oppretter et klinisk samarbeidsutvalg, KSU 2-2018, som lager forslag til en lokal veileder 

og normgivende samarbeidsrutiner mellom fastleger og UNN-leger i UNN-området. 

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

3. Til KSU 2-2018 oppnevnes 

a. 3 medlemmer fra kommunene, primært fastleger og/eller kommuneleger 

b. 3 medlemmer fra UNN, en fra h.h.v. UNN Tromsø, UNN Harstad og UNN Narvik. 

c. Forslag på kandidater sendes Samhandlingsavdelingen innen 26. oktober. 

4. Samhandlingsavdelingen er sekretariat for KSU-et. 
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Sak:   44/18 

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

med komplekse og sammensatte problemstillinger. 

 

 

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.  

 

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. 

  

 

Vedtak 

1. OSO oppnevner en arbeidsgruppe som lager skisse / plan et slikt arbeid. 

2. Arbeidsgruppen bør ta med brukerrepresentant, Koordinerende enhet og pasientreiser i 

arbeidet. 

3. Arbeidsgruppen legger fram forslag på OSO-møtet 22. november. 

  

 

 

 

 

Sak:   45/18 

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

utskrivningsklare pasienter?  
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.  

 

Funnene fra Samdata-rapporten ble presentert for OSO. 

 

Vedtak 

OSO tar informasjon om nøkkeldata for døgnbehandling ved UNN til orientering. 
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Sak:   46/18 

Tittel:   Regional utviklingsplan 2035 – høringsnotat 

 

Helse Nord RHF har sendt forslag til regional utviklingsplan 2035 på høring. Høringsfristen er satt til 

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

På OSO-møtet ga konst. adm. direktør Marit Lind en orientering om UNN sitt høringssvar. 

 

Vedtak 

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

høringsfristen 15. oktober 2018. 

 

 

 

 

Sak:   47/18 

Tittel:   Informasjon om Samhandlingskonferansen og Samhandlingsprisen 2018 

 

Status for Samhandlingskonferansen 27. og 28.november samt foreslåtte kandidater til 

Samhandlingsprisen ble presentert i møtet. 

Informasjon om Samhandlingsprisen har vært sendt ut til kommuner og UNN i flere omganger. I 

tillegg er UNN sine intra- og internettsider blitt brukt aktivt for å bekjentgjøre prisen. 

Det kom i år totalt 8 forslag til kandidater, og OSO-medlemmene er jury for prisen.  

 

 

Vedtak: 

1. OSO sine faste medlemmer gjennomgår innkomne forslag til samhandlingsprisen 2018. 

2. OSO sine faste medlemmer gir OSO-sekretariatet tilbakemelding med forslag til rangering av 

kandidatene innen 15. oktober. 

3. OSO-sekretariatet sammenfatter tilbakemeldingene og sender forslag til nominering basert på 

mottatte innspill til OSO-medlemmene innen 1.november. 

4. Samhandlingsprisen deles ut på Samhandlingskonferansen onsdag 28. november    

 

 

Sak:   48/18 

Tittel:   Eventuelt 

 

Det var ingen saker til eventuelt. 

 

 

Sak:   49/18 

Tittel:   Neste møte 

 

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 


