
 

PROTOKOLL  
Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  
Møtested: Hotell Scandic Alta 
Dato:  4. april 2016 

Tidspunkt: 10:00 – 15:00  
 
Faste medlemmer som møtte: 
Stein Erik Breivikås (Finnmarkssykehuset) 
Leif Vidar Olsen (Hammerfest kommune) 
Randi Johansen Paltto (Karasjok kommune) 
Britt Larsen Mehmi (Vadsø kommune, via telefon) 
Rita Jørgensen (Finnmarkssykehuset) 
Vivi Brenden Bech (Finnmarkssykehuset) 
Inger Lise Balandin (Finnmarkssykehuset), fra kl. 11:30 
Jørgen Dahl (brukerrepresentant) 
Kristina Eriksson Nytun (ansatterepresentant) 
Jorunn Mikkelsen (ansatterepresentant) 
 
Faste medlemmer som hadde meldt forfall: 
Erik Langfeldt (Nordkapp kommune) 
Nina Bordi Øvergaard (Sør-Varanger kommune)   
Eivind Merok (fylkeslege) 
Jørgen Nilsen (Finnmarkssykehuset) 
 
Varamedlemmer som møtte: 
Kenneth Johansen (Alta kommune) 
 
Varamedlemmer som hadde meldt forfall: 
Fiona Sahl (Vadsø kommune) 
Agneta Jensen (Finnmarkssykehuset) 

 
Øvrige tilstede: 
Guri Moen Lajord (KS) 
Magne Nicolaisen (UNN) 
Harald G. Sunde (referent, Finnmarkssykehuset) 
Anne Grethe Olsen (Finnmarkssykehuset) 
Gaute Opdahl Hansen (Finnmarkssykehuset) 
Leif Arne Asphaug-Hansen (Finnmarkssykehuset) 
Oddbjørg Vatndal (Gamvik kommune) 
 



SAKER: 
 
Sak 1/2016: Godkjenning av innkalling og saksliste. 
Forslag til vedtak: 
Møteinnkalling og saksliste til OSO møte 4. april godkjennes.  
Vedtak: 
Møteinnkalling og saksliste til OSO møte 4. april godkjennes.  
 
 
Sak 2/2016: Godkjenning av protokoll fra møte 16. desember 2015 (tidligere utsendt). 
Forslag til vedtak: 
Protokoll fra møtet i OSO 16. desember 2015 godkjennes 
Vedtak: 
Protokoll fra møtet i OSO 16. desember 2015 godkjennes 
 
 
Sak 19/2015: St.meld. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet, v/Guri  
Moen Lajord 
Forslag til vedtak: 
OSO tar informasjon om St.meld. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og 
helhet, til orientering. 
Vedtak: 
OSO tar informasjon om St.meld. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og 
helhet, til orientering. 
 
 
Sak 27/2015: Nyvalg medlemmer til overordnet samarbeidsorgan (OSO), jfr vedtekter §3  
Forslag til vedtak: 
OSO ved sekretariat kontakter KS-Finnmark, Brukerutvalget og Finnmarkssykehuset og ber om at nye 
representanter til overordnet samarbeidsorgan (OSO)blir oppnevnt innen desember 2016. 
Vedtak: 
OSO ved sekretariat kontakter KS-Finnmark, Brukerutvalget, Finnmarkssykehuset og 
arbeidstakerorganisasjonene og ber om at nye representanter til overordnet samarbeidsorgan 
(OSO)blir oppnevnt innen desember 2016. 
 
 
Sak 3/2016: Oppnevning av representanter til arbeidsgruppe(r) for utvikling av bedre samhandling 

mellom 1. og 2. linjetjenesten i forhold til Læring og Mestring. Oppfølging av sak 
24/2015 – partene skal fremme forslag til representanter. 

Forslag til vedtak: 
OSO oppnevner følgende representanter oppnevnes til arbeidsgruppe(r) for utvikling av bedre 
samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten i forhold til Læring og Mestring: 

 Nn 

 Nn 

 Nn 

 Nn 

 Nn 

 nn 
Vedtak: 
OSO oppnevner følgende representanter oppnevnes til arbeidsgruppe(r) for utvikling av bedre 
samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten i forhold til Læring og Mestring: 



 Elin Sagbakken, Finnmarkssykehuset (Kirkenes) 

 Birgit Klykken, Finnmarkssykehuset (Hammerfest) 

 Ellen Inga Hætta, Finnmarkssykehuset 

 Grethe Gebhardt, Hammerfest kommune 

 Siv Anita Aslaksen, Karasjok kommune 

 Nn 
Sekretariatet gis fullmakt til å oppnevne en kommunal representant fra en kommune i Øst-Finnmark.  
 
 
Sak 4/2016: Informasjon om Samhandlingsbarometeret v/Magne Nicolaisen UNN HF 
Forslag til vedtak: 
1. OSO tar informasjon om samhandlingsbarometeret til orientering. 
2. OSO anbefaler at Finnmarkssykehuset og tilhørende kommuner skal ta 

Samhandlingsbarometeret i bruk. 
3. OSO ber om at forslag til organisering, drift og finansiering av Samhandlingsbarometeret legges 

fram som egen sak i OSO-møtet høsten 2016 før endelig beslutning fattes. 
Vedtak: 
1. OSO tar informasjon om samhandlingsbarometeret til orientering. 
2. OSO anbefaler at Finnmarkssykehuset og tilhørende kommuner skal ta 

Samhandlingsbarometeret i bruk. 
3. OSO ber om at forslag til organisering, drift og finansiering av Samhandlingsbarometeret legges 

fram som egen sak i OSO-møtet høsten 2016 før endelig beslutning fattes. 
 
 

Sak 5/2016: Reforhandling – tjenesteavtaler, Overordnet samarbeidsavtale 
Forslag til vedtak: 
OSO gir sin tilslutning til framlagte reviderte Overordnet samarbeidsavtale og anbefaler kommunene 
i Finnmark å tiltre avtalen. 
Vedtak: 
OSO gir sin tilslutning til framlagte reviderte Overordnet samarbeidsavtale og anbefaler 
Finnmarkssykehuset HF og kommunene i Finnmark å tiltre avtalen innen utgangen av september 
2016. 
 
 
Sak 6/2016: Reforhandling – tjenesteavtaler, Tjenesteavtale 1 
Forslag til vedtak: 
OSO gir sin tilslutning til framlagte reviderte Tjenesteavtale 1 og anbefaler kommunene i Finnmark å 
tiltre avtalen. 
Vedtak: 
OSO gir sin tilslutning til framlagte reviderte Tjenesteavtale 1 og anbefaler Finnmarkssykehuset HF og 
kommunene i Finnmark å tiltre avtalen innen utgangen av september 2016. 
 
 
Sak 7/2016: Reforhandling – tjenesteavtaler, Tjenesteavtale 3 
Forslag til vedtak sak 7/2016: 
OSO gir sin tilslutning til framlagte reviderte Tjenesteavtale 3 og anbefaler kommunene i Finnmark å 
tiltre avtalen. 
Vedtak: 
4.2.f endres til: Ved behov inngå avtaler om betaling for ledsager, jfr ledsageravtalen.  
 



OSO gir sin tilslutning til framlagte reviderte Tjenesteavtale 3 med ovenstående justering og 
anbefaler Finnmarkssykehuset HF og kommunene i Finnmark å tiltre avtalen innen utgangen av 
september 2016. 
 
 
Sak 8/2016: Reforhandling – tjenesteavtaler, Tjenesteavtale 6 
Forslag til vedtak sak 8/2016: 
OSO gir sin tilslutning til framlagte reviderte Tjenesteavtale 6 og anbefaler kommunene i Finnmark å 
tiltre avtalen. 
Vedtak: 
OSO gir sin tilslutning til framlagte reviderte Tjenesteavtale 6 og anbefaler Finnmarkssykehuset HF og 
kommunene i Finnmark å tiltre avtalen innen utgangen av september 2016. 
 
 
Sak 9/2016: Reforhandling – tjenesteavtaler, Tjenesteavtale 7 
Forslag til vedtak sak 9/2016: 
OSO gir sin tilslutning til framlagte reviderte Tjenesteavtale 7 og anbefaler kommunene i Finnmark å 
tiltre avtalen. 
Vedtak: 
OSO gir sin tilslutning til framlagte reviderte Tjenesteavtale 7 og anbefaler Finnmarkssykehuset HF og 
kommunene i Finnmark å tiltre avtalen innen utgangen av september 2016. 
 
 
Sak 10/2016: Reforhandling – tjenesteavtaler, Tjenesteavtale 11 
Forslag til vedtak sak 10/2016: 
OSO gir sin tilslutning til framlagte reviderte Tjenesteavtale 11 og anbefaler kommunene i Finnmark å 
tiltre avtalen. 
Vedtak: 
OSO gir sin tilslutning til framlagte reviderte Tjenesteavtale 11 og anbefaler Finnmarkssykehuset HF 
og kommunene i Finnmark å tiltre avtalen innen utgangen av september 2016. 
 
 
Sak 11/2016: Reforhandling – Ledsageravtalen 
Forslag til vedtak sak 11/2016: 
OSO gir sin tilslutning til framlagte reviderte Ledsageravtale og anbefaler kommunene i Finnmark å 
tiltre avtalen. 
Vedtak: 
OSO gir sin tilslutning til framlagte reviderte Ledsageravtale og anbefaler Finnmarkssykehuset HF og 
kommunene i Finnmark å tiltre avtalen innen utgangen av september 2016. 
 
 
Sak 12/2016: Reforhandling – Tjenesteavtale 5 
Forslag til vedtak sak 12/2016: 
OSO gir sin tilslutning til framlagte reviderte Tjenesteavtale 5 og anbefaler kommunene i Finnmark å 
tiltre avtalen. OSO aksepterer formulering om at «epikrise, eller tilsvarende» tas inn i avtalen, men 
presiserer at dette da omhandler opplysninger tilsvarende epikrise og ikke kortversjon tilsvarende 
nåværende utskrivningsblankett. Videre erkjenner OSO at foretaket i tråd med forskrift kan melde 
pasienter utskrivningsklare alle ukens dager. 
Oppsummering av diskusjon:  
Det kom ikke til full enighet mellom Finnmarkssykehusets representanter og kommunenes 
representanter i denne saken. Det var enighet om områdene markert med gult i framlegget, mens 
det forble uenighet om områdene epikrise og ukedager. Det framkom også fra UNN at 



tjenesteavtalens navn avvek fra UNNs tekst og forskrift. UNNs avtale heter «Retningslinjer for 
samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter 
utskrivning fra institusjon», noe som er identisk med lovteksten (Lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester § 6.2). 
Vedtak: 
Det kom ikke til enighet om hvilke ukedager en pasient skal kunne meldes som utskrivningsklar. Det 
kom heller ikke til enighet om hvorvidt «epikrise eller tilsvarende» kunne brukes om den 
informasjonen en pasient skulle ha med seg på utskrivelsestidspunktet.  
OSO vedtok at avtaleutkastet slik det ble sendt ut til dagens møte sammen med en oppsummering av 
diskusjonen i OSO-møtet sendes ut til høring i kommunene og helseforetaket. Høringsfrist 1.6.2016. 
Deretter skal den arbeidsgruppa som har arbeidet med revidering av tjenesteavtaler jobbe videre 
med saken. Det planlegges at saken fremmes på nytt på OSO-møtet den 15.9.2016, men status for 
arbeidet skal også refereres til på OSO-møtet den 13.6.2016.  
 
 
Sak 13/2016: Oppfølgingssak - samhandlingspris 
Forslag til vedtak sak 13/2016: 
Overordnet samarbeidsorgan vedtar å opprette en årlig samhandlingspris fra og med år XXXX med 
følgende statutter: 

1. Samhandlingsprisen deles ut av Finnmarkssykehuset HF og kommunene i Finnmark i 
fellesskap.   

2. Prisen går til et pasientrettet samhandlingstiltak mellom hele eller deler av 
Finnmarkssykehuset HF og en eller flere kommuner.   

3. Systematikk, brukermedvirkning, forebygging, løsningsfokus og god ressursutnyttelse 
vektlegges.  

4. Finansieringen av prisen deles likt mellom kommunene og Finnmarkssykehuset HF, og 
prispengene fordeles likt mellom kommunen(e) og Finnmarkssykehuset HF.  

5. Prisen består av et innrammet diplom og 50.000 kroner.   
6. Prisen deles ut årlig.  
7. Alle som ønsker det kan foreslå kandidater til prisen innen 5.august.   
8. Begrunnet forslag til prismottakere sendes pr. e-post til OSOs sekretariat  
9. Overordnet samarbeidsorgan (OSO) er jury.  

Vedtak: 
Overordnet samarbeidsorgan vedtar å opprette en årlig samhandlingspris fra og med år XXXX med 
følgende statutter: 

1) Samhandlingsprisen deles ut av Finnmarkssykehuset HF og kommunene i Finnmark i 
fellesskap.   

2) Prisen går til et pasientrettet samhandlingstiltak mellom hele eller deler av 
Finnmarkssykehuset HF og en eller flere kommuner.   

3) Systematikk, brukermedvirkning, forebygging, løsningsfokus og god ressursutnyttelse 
vektlegges.  

4) Finansieringen av prisen deles likt mellom kommunene og Finnmarkssykehuset HF, der den 
kommunale andelen igjen deles likt mellom Finnmarks 19 kommuner. Finnmarkssykehuset 
påtar seg administreringen av prisen og fakturering til kommunene. Prispengene fordeles likt 
mellom kommunen(e) og Finnmarkssykehuset HF.  

5) Prisen består av et innrammet diplom og 50.000 kroner.   
6) Prisen deles ut årlig.  
7) Alle som ønsker det kan foreslå kandidater til prisen innen 5.august.   
8) Begrunnet forslag til prismottakere sendes pr. e-post til OSOs sekretariat  
9) Overordnet samarbeidsorgan (OSO) er jury.  

Oppfølging: 



Sekretariatet henvender seg til kommunene med tanke på finansiering av slik pris og deres villighet 
til å medfinansiere prisen. Kommunenes andel vil være knappe kr 1.500,-. 

 

Sak 14/2016: Orienteringssaker 
a) Prosjektrapport FUNNKe (eget vedlegg) 
b) Samhandlingsavvik 
c) Samhandlingskonferansen 2016 (muntlig orientering) 

Forslag tiltak:  
OSO tar informasjon om  

a) Prosjektrapport FUNNKe, 
b) Samhandlingsavvik, og  
c) Samhandlingskonferansen 2016 

til orientering. OSO oppfordrer kommunene til å klargjøre hvor avvik som oppdages utenfor 
kommune skal meldes (adresse/funksjon/person). 
Vedtak: 
OSO tar informasjon om  

a) Prosjektrapport FUNNKe, 
b) Samhandlingsavvik, og  
c) Samhandlingskonferansen 2016 

til orientering. OSO oppfordrer kommunene til å klargjøre hvor avvik som oppdages utenfor 
kommune skal meldes (adresse/funksjon/person). 
 
 
Sak 15/2016.  
Klinikksjef Inger Lise Balandin meldte flg sak:  
Det er planlagt et KSU (Klinisk SamarbeidsUtvalg) om ROP-pasienter (Rus Og Psykiatri), der man skal 
utarbeide pasientforløp mellom Finnmarkssykehuset, NAV og kommunene. KSUet skulle egentlig 
ledes av kommunene, men disse hadde ikke folk som kunne ta lederjobben. Som klinikksjef har 
Balandin ikke personell å avgi til prosjektledelse.  
Det kom forslag fra Leif Vidar Olsen om at Fylkesmannen har skjønnsmidler det kan søkes på. I 
diskusjonen kom det også opp om ikke OSO burde hatt et budsjett for å kunne finansiere slike saker.  


