
 
  

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

UNN HF Kontonr: Org nr: Telefon UNN HF: 776 26 000                       Internett: 

9038 Tromsø 4700.04.02008 MVA 983 974 899 NO  E-post: OSO-sekretariat@unn.no                 www.unn.no/samhandling 

Referat fra møte i Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Møtedato:  Torsdag 28. mai 2020, kl. 13.00 – 15.30   

Sted:  UNN Tromsø møterom G-914/ Skype 

  

  

 

Tilstede  

Anita E. Schumacher  Administrerende direktør  

Magne Nicolaisen  Avdelingsleder, Samhandlingsavdelingen UNN 

Gry Andersen Driftsleder, UNN Narvik (Skype) 

Bjørn- Yngvar Nordvåg Klinikksjef, Nevro, ortopedi og rehabilitering ( NOR)klinikken UNN 

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

Jon H. Mathisen Klinikksjef, Akuttmedisinsk klinikk UNN (til kl. 14.00)  

 

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 

Trond Skotvold  Kommunalsjef, Kåfjord kommune, Nord-Troms regionråd  

Rita Johnsen   Kommunalsjef, Harstad kommune, Sør-Troms regionråd 

Katrine Kristoffersen  Kommuneoverlege, Tromsø kommune, Tromsø-områdets regionråd 

 

 

Medlemmer med møte- og talerett 

Anne Grethe Olsen Fylkeslege for Troms og Finnmark 

Paul Dahlø   Brukerrepresentant, Brukerutvalget UNN 

Rigmor Frøyum  Foretakstillitsvalgt, Fagforbundet, Ansatte-representant UNN  

Lisa Friborg   Rådgiver, KS (Kommunesektorens organisasjon) Nord- Norge  

Lena Røsæg Olsen  NSF, Ansatte-representant kommune 

 

Øvrige som møtte 

Markus Rumpsfeld Klinikksjef, UNN (sak 15/20) 

Audhild Høyem Rådgiver, UNN (sak 16/20) 

Leif Erik Nohr Juridisk rådgiver, UNN (sak 16/20 og 17/20) 

Beate Nyheim   OSO-sekretariatet, referent. 

 

Forfall  

Trond Nylund   Ass. Fakultetsdirektør, Helsefakultetet UiT 
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Sak:   13/20 

Tittel:  Orientering om status knyttet til Coronaepidemien og for «gjenåpning av 

elektiv behandling» 

 

Direktør Anita Schumacher ønsket velkommen.  

UNN opprettholder covid -19 beredskapen iht. FHI sine retningslinjer samtidig som den elektive 

behandlingen tas opp. Det har vært i overkant av 21 000 utsatte kontakter, men UNN har forholdt 

seg til prioriteringsveiledere, slik at det er lite utsettelser på de alvorligste tilstandene. UNN 

forsøker nå å ta unna mest mulig av etterslepet mens smittesituasjonen er lav. Ifølge FHI sine 

prognoser vil denne øke utover høsten og sannsynligvis vedvare minst ett år. 

 

Avdelingsleder Magne Nicolaisen orienterte om avsnittet i Prioriteringsveileder fra HOD til 

kommunene som omhandler samhandling med primærhelsetjenesten, og hvor avtaleinngåelse 

mellom sykehus og kommuner for inn – og utskriving under en pandemitopp anbefales.  

 

Saken har vært drøftet på covid-19 møtene i Troms og Ofoten. Det er enighet om utarbeidelse av 

retningslinje/prosedyre, og innspill til innholdet er mottatt. Forslag til prosedyre bør legges fram 

for OSO. Saken settes opp på OSO møte 25. juni. 

 

 

Vedtak 

1. OSO tar status, om covid-19 beredskapen og planlegging av - og gjennomføring av elektiv 

behandling, til orientering.  

2. OSO ber om en ny statusorientering i OSO-møtet 25.juni 2020. 

3. Forslag til retningslinje for innleggelser og utskriving fra UNN under en pandemitopp 

presenteres på OSO-møte 25.juni 2020.  

 

 

Sak:   14/20 

Tittel:  Referat fra OSO møte 13. februar 2020 
 

Det ble reist spørsmål om vedtakspunkt i sak 1/20 vedrørende saksgang for oppgavefordeling 

mellom UNN og kommunene, nytt punkt 4 i tjenesteavtale 1.  

Denne saken behandles under sak 16/20 på dagens møte. 

 

Vedtak 

 

1. Referat fra OSO-møte 13. februar godkjennes. 
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Sak:           15/20 

Tittel:  Stormottakersatsningen, etablering av felles arbeidsgruppe  

 (Oppfølging av sak 34/19) 

 

Markus Rumpsfeld orienterte om status for stormottakersatsningen. Den siste tiden har fokuset 

vært på metodikk og fem arbeidsområder er definert:  

- Identifisere stormottakerne. 

- Responssenter. 

- Generisk planlegging (pasientforløpene sett fra kommune og UNN).   

- Oppskalering av team.  

- Avstandsoppfølging. 

 

I OSO- møte 25. juni drøftes forslag til arbeidsgruppe og en konkretisering av arbeidsoppgavene. 

 

Følgende forslag til vedtak forelå: 

OSO tar informasjon om Stormottakersatsningen til orientering. 

 

Vedtak 

OSO ber om at saken settes opp til ny behandling i OSO-møte 25.juni 2020. 

 

 

Sak:   16/20  

Tittel:   Godkjenning av revidert tjenesteavtale 3, inkl. nytt punkt om ledsager, og 

samarbeid om ledsager ved innleggelse og polikliniske kontroller  

(Oppfølging av sak 6/20). 

 

Rådgiver Audhild Høyem innledet og spurte om det er endringsforslag som ikke er kommet med, 

eller om det er punkter som bør konkretiseres. Saken ble gjennomgått og diskutert. 

 

Det var en innvendig til revidert tjenesteavtale 3 med påfølgende retningslinjer. Det kommer ikke 

tydelig fram hvordan kommunene skal fakturere lønn til ledsager som både bistår pasienten på 

reise til og fra sykehuset, og under døgn- eller dagopphold. Lønn til ledsager under reisen fra 

oppholdssted til sykehuset, og fra sykehuset tilbake til oppholdssted skal faktureres Pasientreiser. 

Ledsager under poliklinikk, dag- eller døgnoppholdet faktureres den avdelingen der pasienten har 

time/innleggelse. Det ble enighet om at dette skal tydeliggjøres i retningslinjene, og at 

Samhandlingsavdelinga omformulerer og sjekker med Rita Johnsen og Heidi Laksaa at 

formuleringene er tilstrekkelig dekkende og klare.  

 

Det ble også stilt spørsmål om hvem som skal dekke overtiden når denne skyldes summen av tid 

ledsageren bruker på reise til spesialisthelsetjenesten – bistå pasienten under oppholdet - og reisen 

tilbake til oppholdskommunen. Det ble sagt at det trolig er Pasientreiser som må dekke overtiden. 

Samhandlingsavdelinga sjekker dette, og får det med i formuleringen om fakturering.  

 

Forslag til vedtak   

Det anbefales at OSO:   

1. Godkjenner revidert tjenesteavtale 3 som inkluderer nytt punkt om ledsager  

2. Godkjenner nye retningslinjer for ledsager under henholdsvis 1) poliklinisk/ dagopphold og 2) 

innleggelse/døgnopphold på UNN  

3. Ber Samhandlingsavdelinga bidra til implementering av retningslinjene og ta ansvar for 

evaluering vår 2021. 

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

1.  OSO godkjenner revidert tjenesteavtale 3 som inkluderer nytt punkt om ledsager. Saksgang  

for fakturering tydeliggjøres i tråd med innspill i møtet. 

2. OSO godkjenner nye retningslinjer for ledsager under henholdsvis 1) poliklinisk/ 

dagopphold og 2) innleggelse/døgnopphold på UNN når saksgang for fakturering er 

tydeliggjort.  

3. OSO ber Samhandlingsavdelinga bidra til implementering av retningslinjene og ta ansvar 

for evaluering vår 2021. 

 

  

Sak:   17/20   

Tittel:  Plan for godkjenning av tjenesteavtalene (gjennomført revisjonsarbeid) 

(Oppfølging av sak 5/20) 

 

Avdelingsleder Magne Nicolaisen innledet. Saksframlegget fulgte OSO innkallingen til OSO-

møte 13. februar (jf. sak 5/20). Noen tjenesteavtale-revisjoner er gjennomført av kliniske 

samarbeidsutvalg og allerede vedtatt av OSO, resterende revisjoner er foreslått av de tre 

oppnevnte arbeidsutvalgene, (jf. sak 5/20). Saken ble gjennomgått og diskutert. 

Fra diskusjonen. 

- Korona-epidemien har satt oppgaver på vent og nye innspill ble sendt sekretariatet nylig. 

Det var enighet om at de nye endringsforslagene i hovedsak er av redaksjonell karakter 

med unntak av tjenesteavtale 2 og 5. 

 

Konklusjon/oppfølging   

Tjenesteavtaler med endringer av redaksjonell karater kan behandles av OSO pr. e- post. 
o Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse 

o Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling  

o Tjenesteavtale 7 Samarbeid om forskning og utdanning 

o Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt 

o Tjenesteavtale 10 Samarbeid om forebygging 

o Tjenesteavtale 11Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden. 

Tjenesteavtaler uten endringsforslag/ klar for iverksetting, godkjennes i møte. 
o Tjenesteavtale 1 Enighet mellom kommunen og UNN om helse- og omsorgsoppgaver 

samarbeidspartnerne har ansvar for og tiltak partene skal utføre 

o Tjenesteavtale 4 Øhjelps-plasser i kommunene 

o Tjenesteavtale 8 Samarbeid om jordmortjenester   

Tjenesteavtale 2 og 5 samt Overordnet samarbeidsavtale behandles i OSO-møte 25.juni 2020   
o Tjenesteavtale 2; Retningslinje for samarbeid … habilitering, rehabilitering og lærings – og 

mestrings- tilbud.  

o Tjenesteavtale 5; Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter …  

 

Følgende forslag til vedtak forelå: 

Formuleres i møte 

 

Vedtak 

1. OSO vedtar tjenesteavtale 1. «Enighet mellom kommunen og UNN om helse- og 

omsorgsoppgaver samarbeidspartnerne har ansvar for og tiltak partene skal utføre» 

 med nytt punkt 4. 

2. OSO vedtar tjenesteavtale 4 «Øhjelpsplasser i kommunene». 

3. OSO vedtar tjenesteavtale 8; «Samarbeid om jordmortjenester» 

http://www.unn.no/samhandling
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4. Redaksjonelle endringer til tjenesteavtale 3, 6, 7, 9, 10 og 11 gjennomgås av 

Samhandlingsavdelingen og sendes OSO- representantene pr. e- post til behandling. 

5. OSO ber om at tjenesteavtale 2, 5 og Overordnet samarbeidsavtale legges fram for OSO til 

behandling 25. juni 2020. 

 

 

 

Sak:   18/20 

Tittel:  Etablering av «Helsefellesskap» 

 

Avdelingsleder Magne Nicolaisen orienterte. Arbeidsgruppen ber om innspill i dette møte. Det 

forberedes en sak som inkluderer en framdriftsplan i OSO møte 25.juni. Arbeidsgruppen har tatt 

utgangspunkt i den tredelte strukturen til helsefelleskapene. 

 

Om deltakelse i partnerskapsmøte, alternativene er: 

- Alle kommunene deltar (med 2-4 representanter) til sammen over hundre deltakere.  

- Indirekte representasjon.  

- Partnerskapsmøter regionvis.  

 

Arbeidsgruppen foreslår egen møteplass, og at første møte avholdes i november, deretter i mai for 

å sikre at vedtak følges opp i budsjettprosessene. Møte kan organiseres todelt. Formøte for 

administrativ ledelse hvor strategier og føringer legges, deretter for politisk behandling hvor 

administrativ ledelse deltar.  

 

Fra diskusjonen. 

- Helsefelleskapene som den overordnede generalforsamlingen bør helst ikke regionaliseres.  

- Egne møter og hvor styret og toppledelsen møtes i mai er best.  

- Kombinasjon av helsepolitikk og administrativt- faglig innhold er hensiktsmessig.  

- Programmet må være spennende/interessant for å sikre oppmøte. 

- Kan være vanskelig å samle alle ett sted. Det vil trolig være enklere regionvis.  

- Det vil være utfordrende å samle styret og ledergruppa i UNN på 4 ulike møter i mai. 

 

Sekretariatsfunksjon.  

Fra diskusjonen. 

- De OSO ene som har fungert best har eget sekretariat.  

- Viktig at kommunene bygger opp eget samhandlingssekretariat. Samhandlingssjef på 

vegne av kommunene eller et samhandlingssekretariat. Kan legges til KS, 

Fylkeskommunen, kommune, UNN, eller regionrådene. Sistnevnte løsning har vært 

diskutert i Norland.  

- Regionråd har etablert sekretariat, og om de kan ivareta sekretariatfunksjon på helsesiden 

kan undersøkes/vurderes. 

- Vurdere Østfoldmodellen som har etablert en samhandlingssjef for kommunene.  

- Sekretariatet skal ha en viktig strategisk rolle både i forhold til strategisk 

samarbeidsutvalg, men også i forhold til faglige utvalg.  

- Sekretariatressurs tilgjengelig på kommunenes formøter i OSO er ønskelig. 

- Kommune må prioritere og vurdere gevinsten som et sekretariat gir.  
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Strategisk samarbeidsutvalg (midterste nivå/OSO). 

Magne Nicolaisen orienterte. Arbeidsgruppa har vurdert Østfold- modellen hvor saker til 

behandling drøftes i ett møte og vedtas i neste møte. Mellom møtene blir det tid til forankring og 

beslutning, og noen møter kan gjennomføres på Skype. Sammensetningen i OSO har økt i omfang 

i løpet av årene. I tillegg til faste representanter er fylkesmannen, KS, UIT, Brukerutvalget og 

ansatte-representanter representert.  Sammensetningen har ikke arbeidsgruppen tatt stilling til, 

men fastlege og brukerrepresentant bør delta. Arbeidsgruppen foreslår at legeforeningen 

oppnevner legerepresentant og Brukerutvalget i UNN oppnevner brukerrepresentant. 

Finansieringen bør utredes og legges fram i Partnerskapsmøte for beslutning. 

 

Fra diskusjonen. 

- At OSO strukturen opprettholdes i en revidert form. 

-  Økt møtehyppighet med påfølgende koordinering fordrer kommunalt sekretariat.  

- Digitale løsninger/smarte løsninger må videreutvikles. 

- Noen saker vil fordre kommunale vedtak, men i utgangspunktet handler dette først og 

fremst om å få til den gode dynamikken mellom sykehus og kommune. 

- Ansatte- representanter bør være med videre, tar opp OSO saker i en rekke fora og bidrar 

til å øke kjennskapen til OSO-sakene og bidrar dermed til forankring.  

- Ansatte- representanter har ikke vært med på politisk nivå tidligere men kan evt. vurderes.  

- Oppnevningen av de faste representantene kan foregå slik som i dag (via regionrådene), og 

det trenger ikke være rådmenn dersom de er representert i partnerskapsmøte.  

 

Faglige samarbeidsutvalg 

Magne Nicolaisen orienterte om at Fastlegerådet ble etablert av OSO og anbefales som en del av 

Helsefelleskapsstrukturen. OSO vedtok 13. februar at KSU «Trygg akuttmedisin» skulle gjøres 

om til faglig samarbeidsutvalg for akuttmedisintjenesten.  

Fra diskusjonen. 

- Vurdere å etablere faglige samarbeidsutvalg rundt de fire satsningene i Helse og 

sykehusplanen, eller etablere flere mer spissede faglige samarbeidsutvalg, hva er best?  

 

- Det er etablert samarbeidsfora innfor psykisk helse- og rusbehandling. Det bør vurderes 

om de skal bestå, eller om det skal opprettes et faglig samarbeidsutvalg. Fordelen med 

nåværende desentraliserte møter er at man kan ta opp konkrete/lokale problemstillinger.  

 

- Miljøer i UNN ønsker etablering av faglig samarbeidsutvalg for barn og unge.  

 

Forslag til vedtak  

1. OSO tar informasjon om arbeid med Helsefellesskap til orientering.  

2. Arbeidsgruppen innarbeider de forslag og innspill som framkom i OSO-møtet i det videre 

arbeidet, og legger fram forslag til etablering av Helsefellesskap på OSO-møtet 25. juni. 

 

Vedtak 

1. OSO tar informasjon om arbeid med Helsefellesskap til orientering.  

2. Arbeidsgruppen innarbeider de forslag og innspill som framkom i OSO-møtet i det videre 

arbeidet, og legger fram forslag til etablering av Helsefellesskap på OSO-møtet 25. juni. 
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Sak:   19/20  

Tittel:   Neste møte og kommende saker 

Kommende saker 

o Retningslinjer for inn – og utskriving under en pandemitopp jf. Prioriteringsveilederen.  

o Oppfølging av avtalerevisjoner. 

o Oppfølging av Helsefelleskapsetableringen. 

o Orientering om hvordan avvikene følges opp i egen organisasjon  

o Forslag om etablering av Bistandsteam. 

o Forslag om etablering av regionalt fagnettverk for videokonferanse. 

o Stormottakersatningen. 

 

Sak på vent: 

Påminnelse om at OSO har vedtatt oppfølging av bruk av KAD senger innfor rus – og psykisk 

helse. Saken må forberedes. 

 

Neste møte 

Neste møte planlegges gjennomført som fysisk møte torsdag 25.juni. 

Tid:    kl. 11:00-15:30 

Formøter    kl. 10:00- 10:50 

Sted:    Ikke avklart 

 

 

Resterende møter i 2020    

24. september Torsdag, kl.11:00-15:30 Møterom G-914 PET- senteret UNN  

03. desember Torsdag, kl.11:00-15:30 Møterom G-914 PET- senteret UNN 

 
Tromsø,3.06.2020. Beate Nyheim referent 

 

 

http://www.unn.no/samhandling

