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PROTOKOLL  
Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  
Møtested: Hammerfest: Møterom FFU (3. etg Søsterhjemmet) 
Dato:  5. desember 2016 
Tidspunkt: 11:00 – 14:30  
 

Faste medlemmer som møtte: 
Eva Håheim Pedersen (leder OSO), Leif Vidar Olsen, Erik Langfeldt, Britt Larsen Mehmi (via VK), Rita 
Jørgensen (via VK), Vivi Brenden Bech, Inger Lise Balandin, Jørgen Nilsen, Jørgen Dahl, Kristina 
Eriksson Nytun (via VK), Jorunn Mikkelsen.  

 

Faste medlemmer som hadde meldt forfall: 
Randi Johansen Paltto, Nina Bordi Øvergaard 

 

Varamedlemmer som hadde meldt forfall: 
Helge Nicolaisen 

 
Øvrige tilstede: 
Eivind Merok (fylkeslege), Guri Moen Lajord (KS) og Leif Arne Asphaug-Hansen (sekr. OSO)  
 

 
 
 
SAKER 
 
Sak 40/2016: Godkjenning av innkalling og saksliste. 
Vedtak: 
Møteinnkalling og saksliste til OSO møte 5. desember 2016 godkjennes.  

 
 
Sak 41/2016: Godkjenning av protokoll fra møte 15. september 2016 (tidligere utsendt). 
Vedtak: 
Protokoll fra møtet i OSO 15. september 2016 godkjennes 
 
 
Sak 42/2016: Referatsaker 

A: Referat fra møte i samhandlingsutvalget med primærlegetjenesten 19. oktober 2016 
B: Referat fra møte i arbeidsgruppe LMS 
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Vedtak: 
1. OSO tar referatsakene til orientering 
2. Arbeidsgruppe LMS kan utvides. Arbeidsgruppen kan selv supplere med lege. 

 
Sak 43/2016: Endring av OSOs vedtekter 
Reviderte vedtekter vedlegges protokollen som vedlegg nr. 1. 
Vedtak: 
OSO godkjenner nye reviderte vedtekter.  

 
 
Sak 44/2016: Nyoppnevning av medlemmer OSO for perioden f.o.m. 2017 t.o.m. 2020 
Vedtak: 
1) Følgende oppnevnes som representanter/vararepresentanter for OSO i Finnmark for perioden 

fra og med 2017 til og med år 2020:  
Finnmarkssykehuset: 

Medlemmer 

 Administrerende direktør Eva Håheim Pedersen 

 Klinikksjef Klinikk Kirkenes Rita Jørgensen 

 Klinikksjef Klinikk Hammerfest Vivi Brenden Bech 

 Klinikksjef Klinikk Psykisk helsevern og Rus Inger Lise Balandin 

 Kvalitets- og utviklingssjef FFS Anne Grethe Olsen (stedfortreder for adm direktør) 
Varamedlemmer: 

 Klinikksjef Klinikk Prehospitale tjenester Jørgen Nilsen 

 Medisinsk fagsjef FFS Harald Sunde 

 Enhetsleder kirurgi klinikk Kirkenes Lise Beate Dalsaunet 

 DPS leder Vest-Finnmark Robert Kechter 

 Avdelingsleder/overlege indremedisin klinikk Hammerfest Bjørn Wembstad 
 

KS 

 Representant: Rådmann Leif Vidar Olsen, Hammerfest kommune 

 Personlig vara: Rådmann Bjørn Atle Hansen, Alta kommune 

 Representant: Kommuneoverlege Kenneth Johansen, Alta kommune 

 Personlig vara: Kommuneoverlege Jan Eggesvik, Lebesby kommune 

 Representant: Kommunalsjef Anne Brit Røst, Sør-Varanger kommune 

 Personlig vara: Kommunalsjef Fiona Sahl, Vadsø kommune 

 Representant: Kommuneoverlege Britt Larsen Mehmi, Vadsø kommune 

 Personlig vara: Rådmann Nina Bordi Øvergaard, Sør-Varanger kommune 

 Representant: Rådmann Elfrid Boine, Karasjok kommune 

 Personlig vara: Helse- og omsorgssjef Bente Moen, Porsanger kommune 
 

Ansatt-representanter: 
Ansatt-representant kommune: 

Medlem  Trond Mikkola (Fagforbundet)  
Varamedlem Gunn Inger Skog (Fagforbundet) 

Ansatt-representant Finnmarkssykehuset 
Medlem  Kristina Eriksson Nytun (NSF) 
Varamedlem Ole I. Hansen (Fagforbundet) 

 

Pasient- og brukerrepresentant   
Medlem  Jørgen Dahl 
Varamedlem Solbjørg Henningsen 
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2) For årene 2017 og 2018 ivaretas lederverv av kommunene ved Elfrid Boine, Karasjok kommune. 
3) For årene 2017 og 2018 ivaretas sekretariatsfunksjon av Karasjok kommune. 

4) Forutsatt at vedtektsendring godkjennes inviteres Universitetet til å oppnevne representant med 
møte- og talerett. 

 

Sak 45/2016:  Møteplan for 2017 
Vedtak:  
OSO fastsetter følgende møteplan for 2017: 

Møte 1/2017: Mandag 13. mars kl. 12:30 – 15:00 (videokonferanse) 
Møte 2/2017: Fredag 23. juni kl. 09:15 – 15:00 (Kirkenes, med omvisning) 
Møte 3/2017: Mandag 23. oktober kl. 11:00 – 15:00 (videokonferanse evt. Hammerfest) 
 
 

Sak 46/2016:  Orientering – resultat etter dialogmøter 
Oppsummering er vedlagt protokollen. Partene oppfordres til å benytte momentene fra 
oppsummeringen i sitt kvalitetsforbedringsarbeid.  
Vedtak:  
OSO tar informasjon etter gjennomførte dialogmøter til orientering 

 
 
Sak 47/2016:  Egenevaluering OSO 
Momenter fra evalueringen: 

 Vansker med å få kontakt/respons fra alle kommuner. Partene forskjellige.  

 Føler alle samme eierskap til OSO? 

 På rett vei med vedtak i dag (sak 48/2016) 

 Viktig å få et sterkere fokus på fag. 

 Sekretariatsfunksjon viktig – få etablert en fast funksjon/fast sekretariat på sikt. 

 Stor utfordring å få alle kommunene på banen. Det stilles spørsmål ved om oppnevning av 
kommunale representanter bør skje av KS eller via regionråd. Sterkere føringer fra kommunene. 

 I andre regioner gjennomfører kommuner formøter i forkant av OSO-møter – virker samlende. 

 Møter i OSO har utviklet seg over tid i en positiv retning. 

 Ser fram til videre arbeid i OSO – oppfølging videre. 

 Har vært en del forfall til møtene. Viktig med OSOs sammensetning, at både ledelse og fag er 
representert. 

 Ønske med lege og blant representantene fra Finnmarkssykehuset. 

 Ikke et supperåd. 

 Et nyttig forum. 

 Det er et skille mellom større og mindre kommuner. Sikre fokus på ulikheter. 

 Viktig tiltak med nyetablering av faglige underutvalg av OSO. 

 Benytte årlige dialogforum til å forankre OSO sin funksjon og betydning. 

 Viktig at samhandlingssaker spilles inn for politikere. 
 
 

Sak 48/2016:  Oppfølgingssak; Samhandling – etablering av lokale samarbeidsutvalg (LSU)  
Saksframlegg og presentasjon fra møtet i OSO vedlegges som henholdsvis vedlegg 3 og 4.  
Vedtak:  
1. OSO støtter etablering av 2 faglige samarbeidsorgan. 
2. De nye organene benevnes faglig samarbeidsorgan. 



4 
 

3. OSO gir sin tilslutning til oppgaver for organet som skissert. 
4. OSO gir sin tilslutning til skisserte sammensetning av utvalgene. 
5. De faglige samarbeidsorganene skal være i funksjon fra høsten 2017. 

 
 
Sak 49/2016: Orienteringssaker 

a) Status Finnmarksmodellen v/ Anne Grethe Olsen (Utsatt til møtet i mars 2017) 
b) Status byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset v/ Lill Gunn Kivijervi  

Presentasjon gjeldende byggeprosjekter er vedlagt protokollen som vedlegg 5. 
Vedtak:  
OSO tar informasjon om de større utbyggingsprosjekter; 

 Kirkenes sykehus, 

 Alta Nærsykehus, 

 Samisk Helsepark, og 

 Hammerfest sykehus 
til orientering 
 
Sak 50/2016: Eventuelt  
Ingen saker 
 
 
Sak 51/2016: Plikt til å etablere kommunale øyeblikkelig døgnplasser innen psykisk helse og rus 
 
Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og 
brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten trådte i kraft 1. januar 2016 for pasienter med 
somatisk sykdom og trer fra 1. januar 2017 også i kraft for pasienter med psykiske helse- og 
rusmiddelproblemer. Dette begrunner behov for å revidere Tjenesteavtale 4 og her også hensynta ny 
målgruppe i KAD-senger. Formålet med endring er å gi et likeverdig tilbud til disse pasientgruppene 
innenfor det tilbudet som allerede er etablert for somatiske pasienter. Hensikten er å unngå 
innleggelser i spesialisthelsetjenesten når dette ikke er ønskelig eller nødvendig ut fra en helhetlig 
medisinsk og psykososial vurdering. Etablering gir en større mulighet til å komme tidligere til og om 
mulig unngå behov for innleggelse i spesialisthelsetjenesten. Departementet legger til grunn at 
utvidelse av tilbudet til også å omfatte voksne pasienter med psykisk helse- og rusmiddelproblemer 
vil omfatte et meget begrenset omfang av liggedøgn. Innføring av plikt til kommunalt øyeblikkelig 
hjelp døgnopphold innen fagområdene psykisk helse og rus anses ikke som en tilsvarende 
oppgaveoverføring fra spesialisthelsetjenesten til kommunen slik tilfellet var innenfor somatikken. I 
veileder formidles det at tilbudet til nye pasientgrupper bør bygge på de eksisterende døgntilbudene 
som er etablert for somatiske pasienter og at finansieringen av plassene vil komme i de ordinære 
budsjettprosessene. 
 
I denne saken forslås etablering av vedlegg til eksisterende Tjenesteavtale 4 for å klargjøre partenes 
forpliktelser i forbindelse med endring. Helsedirektoratet har utarbeidet egen veileder gjeldende 
kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold 
(https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/133/Kommunenes-plikt-til-
oyeblikkelig-hjelp-dognopphold-veiledningsmateriell.pdf). I veilederen skisseres hvilke 
pasienter/tilstander som kan egne seg for tilbud på KAD-plass – og hvilke pasienter som ikke vil egne 
seg. 
 
 
 
Vedtak:  

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/133/Kommunenes-plikt-til-oyeblikkelig-hjelp-dognopphold-veiledningsmateriell.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/133/Kommunenes-plikt-til-oyeblikkelig-hjelp-dognopphold-veiledningsmateriell.pdf
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1) Overordnet samarbeidsorgan ber om at det lages et vedlegg til eksisterende tjenesteavtale om 
kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold for å sikre tilbudet til pasienter med psykisk helse- og 
rusproblemer. Vedlegg til avtalen gjøres mellom hver enkelt kommune og Finnmarkssykehuset.  

2) Det oppnevnes arbeidsgruppe som utarbeider forslag til slikt vedlegg.  
3) Arbeidsgruppen settes sammen med 3 representanter fra kommunene og 3 representanter fra 

helseforetaket.  
4) OSO ønsker at kommunene Hasvik, Karasjok og Sør-Varanger oppnevner hver sin representant til 

arbeidsgruppen. 
5) Finnmarkssykehuset ved samhandlingsleder ivaretar sekretariatsfunksjonen for arbeidsgruppen.  
6) Vedlegget skal tydeliggjøre partenes plikter i forhold til ny målgruppe og aktuelle 

samarbeidstiltak.  
7) OSO ber om at utkast er klart for å kunne behandles i OSOs marsmøte 2017. 

 

 

 

  



6 
 

VEDLEGG 1: 
 

Vedtekter for Overordnet Samarbeidsorgan (OSO) 

mellom Finnmarkssykehuset HF og kommunene i Finnmark (rev des. 2016) 
 
§1 Formål 
OSOs formål er å legge til rette for gode og sammenhengende pasientprosesser ved å utvikle et 
velfungerende samarbeid mellom kommunene og Finnmarkssykehuset. 
  
§ 2 Myndighet 
OSO er et partssammensatt overordnet rådgivende organ mellom kommunene og 
Finnmarkssykehuset. OSO kan ta beslutninger på vegne av alle kommunene og Finnmarkssykehuset i 
saksområder som avgrenses av Overordnet samarbeidsavtale, og med de begrensninger som følger 
av lov og forskrift. 
Tiltak som har vesentlige økonomiske eller strukturelle konsekvenser, og som går ut over den 
fullmakt partene har, må behandles på ordinær måte i kommune og helseforetaket.   
 
§ 3 Representasjon 
OSO har 10 medlemmer hvorav Finnmarkssykehuset og kommunene har 5 medlemmer hver. 
Kommunenes medlemmer oppnevnes av styret i KS Finnmark. To av medlemmene skal ha helsefaglig 
kompetanse, og en av disse skal være kommuneoverlege.  
Finnmarkssykehusets medlemmer oppnevnes av foretaksdirektøren. 
 
Medlemmene oppnevnes for 4 år av gangen.  

 En pasient- og brukerrepresentant utnevnt av brukerutvalget i Finnmarkssykehuset har møte- og 
talerett. 

 Fylkeslegen i Finnmark har møte - og talerett. 

 En representant fra KS har møte- og talerett. 

 Ansatterepresentasjon. Ansattes organisasjoner kan møte med 2 representanter, en fra 
kommunene og en fra Finnmarkssykehuset. Representantene har møte og talerett. 

 En representant fra UiT Norges arktiske universitet primært tilhørende Campus i Finnmark har 
møte- og talerett 

 
Det oppnevnes personlig vara for alle faste representanter. Varamedlemmene får tilsendt alle 
saksdokumenter. Ved forfall sørger den faste medlemmet selv for at vara innkalles, og informerer 
sekretariatet i OSO om dette. 
 
§ 4 Oppgaver 
I tråd med formålet skal OSO ha følgende oppgaver: 

 Følge opp Overordnet Samarbeidsavtale mellom Finnmarkssykehuset og kommunene 

 Gi anbefaling i saker av prinsipiell, administrativ, faglig og økonomisk karakter 

 Etablere samarbeidsfora herunder etablering og bruk av kliniske samarbeidsutvalg, og gi 
disse et mandat. Kliniske samarbeidsutvalg rapporterer til OSO 

 Godkjenne retningslinjer  

 Drøfte og eventuelt avgjøre uenighetssaker knyttet til Overordnet Samarbeidsavtale som 
ikke kan avgjøres på annet nivå eller kan søkes løst gjennom forhandlinger. Som hovedregel 
er partene forpliktet til å løse saken så nært pasienten som mulig (jfr. Overordnet 
samarbeidsavtale pkt.11) 

 Evaluere Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtalene årlig. 
 



7 
 

§ 5 Budsjett 
OSO har ikke eget driftsbudsjett. Partene i samarbeidet bærer selv sine kostnader. 
 
§ 6 Arbeidsform 
OSO konstituerer seg selv. Ledelse og sekretærfunksjon alternerer hvert annet år mellom 
Finnmarkssykehuset HF og kommunene.  
Saker som ønskes tatt opp i OSO meldes til Samhandlingsenheten i Finnmarkssykehuset 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 med valg av leder og sekretariat. Disse funksjonene legges 
samlet til Finnmarkssykehuset HF eller en kommune. 
 
Ledelsens og sekretariatets funksjonstid er to år, men ledelsen fungerer inntil ny ledelse er 
konstituert. 
 
Om møtevirksomheten:   

1. OSO har møte 3 – 4 ganger pr år 
2. I forbindelse med at møteplan vedtas, tar OSO også stilling til om møtene skal avvikles som 

fysiske møter, eller om det tilrettelegges for bruk av telefon-/videokonferanse.  
3. Det utarbeides og vedtas møteplan for hvert kalenderår før året starter 
4. Møtekalender offentliggjøres på internett. 
5. Saker kan fremsettes av enhver interessent i samråd med leder/sekretariat 
6. Saker til OSO må meldes senest 4 uker før møtet 
7. Innkalling, dagsorden og sakspapirer sendes kun på e-post 
8. OSO kan ikke gjøre beslutninger i saker som ikke er meldt og utsendt på forhånd 
9. OSO er beslutningsdyktig når mer enn 50 % av medlemmene møter 
10. Der ikke annet er bestemt tas avgjørelser med simpelt flertall, og ved stemmelikhet er leders 

stemme avgjørende  
11. Referatet sendes representantene på e-post, og anses godkjent dersom møtedeltakerne 

etter en frist på 7 dager ikke har gitt tilbakemelding på ønskede endringer 
12. Referater legges ut på Finnmarkssykehusets og kommunenes hjemmesider 
13. Det kan i helt spesielle tilfeller innkalles til ekstraordinære møter med minimum en ukes 

varsel 
14. I tilfeller det foreligger saker som ikke kan vente, vil det kunne innkalles til ekstraordinære 

møter, eller kan sak forelegges OSOs medlemmer som sirkulasjonssak. OSO kan også velge å 
delegere håndtering av slike saker til leder og få seg forelagt sak som orientering i ettertid. 

 
§ 7 Endringer i vedtektene  
OSO kan vedta endringer i vedtektene med simpelt flertall. Vedtektsendringene trer i kraft 
umiddelbart. Der vedtektene ikke sammenfaller med Overordnet samarbeidsavtale mellom 
Finnmarkssykehuset HF og kommunene, kan det ikke gjøres endringer uten at alle avtaleparter er 
involvert.  
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VEDLEGG 2: 
OPPSUMMERING – DIALOGMØTER MED KOMMUNER NOVEMBER 2016 
Av: Leif Arne Asphaug-Hansen 
 
Overordnet samarbeidsorgan i Finnmark (OSO) behandlet i sitt møte 15. desember sak 38/2016: 
«Evaluering – samhandlingsreformen». Følgende ble vedtatt: 
  

Vedtak  
1. OSO gir sin tilslutning til evaluering av samhandlingsreformen.  
2. Evaluering gjennomføres ved følgende tiltak for ivaretakelse av evalueringens trinn 1:  
a. Partene (kommunene og helseforetaket) kontaktes og blir bedt om å komme med sine 
innspill relatert til vurderingselementene og samtidig peke på 10 forbedringspunkter i 
prioritert rekkefølge som skissert. Frist for dette kan settes til medio oktober.  
b. Som oppfølging inviteres til dialogmøter som følger:  
i. Dialogmøter med leger fra spesialist- og kommunehelsetjenesten i Kirkenes og Hammerfest.  
ii. Dialogmøter pleie- og administrativt personell. Vil kunne gjennomføres via allerede 
etablerte samhandlingsmøter klinikkene har med kommunene i sine respektive 
nedslagsfelt. Klinikkene blir bedt om å la kommunekoordinatorer ta de nødvendige 
initiativ. Bør være gjennomført innen midten av november.  
3. OSO får framlagt referat fra dialogmøtene samt innspill fra kommunene i sitt desember 
møte.  
4. OSO avsetter tid til egenevaluering i sitt desember møte.  

 
Kommunene ble etter OSOs vedtak invitert til dialogmøter som ble gjennomført som 
videokonferanser med målgruppen som var pleie- og administrativt personell. 
 
A: Klinikk Hammerfest og kommunene i Vest-Finnmark, den 14. november 

Følgende parter deltok: Representanter fra kommunene Alta, Måsøy, Nordkapp og Hasvik, 
samt representanter fra klinikk Hammerfest 

B: Klinikk Kirkenes og kommunene i Øst-Finnmark, den 15. november 
Følgende parter deltok: Representanter fra kommunene Vadsø, Vardø, Nesseby, Tana, 
Gamvik, Sør-Varanger, Båtsfjord, Lebesby, samt representanter fra klinikk Kirkenes 

 
Partene møtte vel forberedt til møtene, og hadde i forkant fått tilsendt bestilling som inneholdt 
aktuelle vurderingselementer, og bedt om å forberede seg til møtene ved å peke på 10 prioriterte 
forbedringspunkt med tilhørende forslag om tiltak som kan bidra til å forbedre samhandlingen innen 
disse områdene. Tiltakene skulle grupperes i tre kategorier: 

 Tiltak som partene må være sammen om å iverksette 

 Tiltak som primært må iverksettes i regi av helseforetakene 

 Tiltak som primært må iverksettes av kommunene. 
 
I all hovedsak var innspill på møtet som ble avviklet fra Hammerfest og fra Kirkenes samsvarende. 
Det lages dermed en felles oppsummering. 
 
Med hensyn til målgruppe i disse dialogmøtene kunne vi forvente at det i særlig grad var forhold 
regulert i Tjenesteavtale 5 som fikk et hovedfokus. Det er innledningsvis fint å bemerke at mange av 
partene har en klar opplevelse av at mye er blitt bedre etter innføring av elektronisk 
meldingsutveksling, selv om innføringen fortsetter å utfordre gjeldende det å innfri de foreliggende 
forventninger.  
 
Opplisting under viser områder i en uprioritert rekkefølge. 
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UTFORDRINGS-
OMRÅDE 

OM UTFORDRINGENE ANSVAR TILTAK 

Epikrise fra 
sykehus 

 Kommer for sent 

 Feiler ved at PLO i 
kommune ikke mottar 
kopi 

 Mangler opplysninger 
(medfører reinnleggelser) 

 Ved kompliserte forløp 
(fra UNN til lokalsykehus 
og overføring kommune) 
sikre samsvar og sikre 
nødvendige opplysninger 

o Eks på at 
rehabiliteringspot
ensiale er vurdert 
svært ulikt 

 Sikre oppdatert og 
oversiktlig medisinoversikt 

Sykehus  Etterleve allerede 
etablerte interne rutiner 

 Gjennomgå arbeidsflyten 
mht epikriser i de ulike 
enheter 

o Starte tidligere 
o Legge inn 

korrekte 
mottakere 

Henvisninger  Ikke tydelig nok bestilling 

 Sykehuset fokuserer i 
hovedsak på de spørsmål 
som er omtalt i henvisning 

Kommune  Gjennomgå egne rutiner 
og følge anbefalinger 
«den gode henvisning» 

Innleggelses-
rapport fra 
kommuner 

 Svikter ved at rapporter 
ikke sendes 

 IPLOS vurderinger ikke 
oppdaterte 

 Ikke de som kjenner 
pasient best som sender 
rapport – i flere 
kommuner vansker når 
pasienter har tilbud fra 
hjemmebasert omsorg og 
disse ikke benytter PLO-
meldinger som forutsatt 

 Bedre internt samarbeid 
innad i kommune 

 Sikre opplæring innad i 
kommune (har 
fadderordning fra andre 
kommuner) 

Kommuner  

Meldings-
håndtering 

 Tilfeller av svikt – ansatte 
har ikke tilstrekkelig 
kjennskap til tj.avt 5 og 
rutiner for 
meldingsutveksling 

 Særlig sårbar helg/høytid 
ferier 

 Feilsendinger – pasienter 
som ikke skal ha 
oppfølging 

Kommuner 
og sykehus 

 Sikre opplæring av alle 
impliserte 

 Sikre at ansatte har de 
nødvendige tilganger i 
eget EPJ-system 

 
 

 Nøyaktig kartlegging i 
avdeling før meldinger 
sendes for å hindre 
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 Tilfeller der melding er 
sendt til feil kommune 

brudd på 
informasjonssikkerhet 

 I påvente av mer sikkert 
system være nøye når 
mottaker settes 
inn/registreres – følge 
eksisterende rutine 

Utskrivning  For tidlig fra kirurgisk? 
Uheldig når infeksjon 
medfører reinnleggelse 
etter en dag/få dager 

 Slagpasient – utskrives 
kommune i påvente av 
rehabiliteringsopphold 

o Raskere rehab 
opphold 

o Vurdering av 
rehab potensiale 
må foreligge før 
utskrivning 

 

Sykehus  Gjennomgang av egne 
rutiner 

 

Utskrivning; 
pasient med 
behov for 
tekniske 
hjelpemidler 

 Pasienter med behov for 
tekniske hjelpemidler.  

 Må i noen tilfeller ha 
pasients underskrift ved 
søknad – representerer en 
utfordring 

 Må i en del tilfeller ha 
tilgang til mål for å få 
tilpasset utstyr 

Kommune 
og sykehus 

 Rolle for partene er søkt 
bedre avklart i ny 
tjenesteavtale 5. 

 Behov for tidlig melding 
om slike behov slik at 
kommune rekker å skaffe 
tilveie 

 Kommune vurdere eget 
lagerbehov 

 Avhengig av gode 
funksjonsbeskrivelser og 
at behov dokumenteres i 
de elektroniske 
meldingene  

 Sikre at arbeidsflyt for 
kartlegging og bestilling 
er optimal 

 Legge til rette og foreta 
nødvendige målinger når 
det er behov for 
tilpassede tekniske 
hjelpemidler 

Utskrivning; 
pasient med 
behov for 
behandlings- 
hjelpemidler 

 Sikre at utstyr er bestilt før 
utskrivning 

Sykehus  Sikre rutiner og at disse 
følges 

Utskrivning; 
medisiner 

 Kommune og lokalt 
apotek har ikke alltid 

Sykehus 
 
 

 Viktig at epikrise 
oversendes ved 
utskrivning 
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medisiner på lager – 
særlig nye medisiner 

 Sikre at de som skal følge 
opp pasienten får 
tilstrekkelig informasjon 

 Sikre samsvar medisiner i 
henvisning og i innl. 
rapport 

 
Sykehus 
 
 
Kommune 
 
 
 

 Dialog rundt nye 
medisiner og sikre at det 
sendes tilstrekkelige 
doser inntil medikament 
kan skaffes lokalt – kan 
gjerne være snakk om 3-
4 dager. 

Utskrivning; 
Informasjon til 
impliserte   

 Korrekt tjeneste i 
kommune følger ikke opp 
meldinger 

 
 
 
 

 Leger (fastlege) kjenner 
ikke alltid til hvor deres 
pasienter er 

Kommune  
 
Kommune  
 
 
 
 
Kommuner 
og sykehus 
(leverandør
er) 
 
 
 

 Intern kommunikasjon i 
kommune må bedres 

 Påpeker at 
hjemmebasert omsorg 
må kunne håndtere 
meldinger – at det er god 
dialog innad i kommunen 

 Logistikkmeldinger 
(innlagt pasient, og 
utskrivningsklar, 
utskrevet) som kopi til 
fastlege 

Sykepleie-
dokumentasjon 

 Særlig utfordring knyttet 
til å utveksle gode 
funksjonsbeskrivelser i 
både innleggelses-
rapporter til sykehus - og i 
sykepleiedokumentasjon 
fra sykehus til kommuner 

Kommuner 
og sykehus 

 Nedsette utvalg (evt KSU) 
som kan utarbeide gode 
anbefalinger (evt 
sjekklister) som kan bidra 
til å kvalitetssikre innhold 
i dokumentasjon. Viktig å 
kunne tilrettelegge 
optimalt når pasient 
flyttes mellom ulike nivå i 
helsetjenestene 

 I større grad benytte 
dialogmeldinger 
(etterspørre nødvendige 
opplysninger) 

Sykepleie-
dokumentasjon 

 Fungerer stort sett fint på 
dagtid, men det er 
kommuner som ikke har 
tilrettelagt tilstrekkelig for 
håndtering på kveldstid, i 
helger og høytider 

 Enkelte kommuner har 
kun ett ukentlig inntak til 
institusjonsplasser. Fra 
sykehuset savnes 
tilbakemeldinger 
hyppigere gjeldende når 
kommune kan motta 
pasient  

Kommuner  Sikre opplæring 

 Sikre at ansatte har de 
nødvendige tilganger i 
egne EPJ-systemer 

 Sikre god kommunikasjon 
mellom de ulike tjenester 
i kommunene 

 Kommune bør hyppigere 
orientere om plan for 
utskrivning etter at de 
har mottatt melding om 
utskrivningsklar pasient 
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PLO-meldinger  Det sendes PLO-meldinger 
etter at pasient er 
utskrevet – dette er ikke i 
tråd med retningslinjene 
og slike meldinger 
kommer ikke i korrekt 
arbeidsflyt 

Kommune  Ved spørsmål og 
nødvendig avklaring – 
kontakte sykehus på 
annen måte 

 Ansatte i sykehus vil 
kunne ta seg tilgang i 
DIPS og avklare 
eventuelle spørsmål 
gjeldende utskrevne 
pasienter 

Prosedyrer  Aktuelle prosedyrer som 
er nødvendig for 
oppfølging av pasient 
sendes før/ved utskrivning 

Sykehus  Avklare behov for 
prosedyre 

 Prosedyrer fra Docmap 
kan sendes elektronisk 
via e-post til kommune  

 Vurdere og gjøre flere 
fagprosedyrer 
tilgjengelige via vår 
nettside 

Dokumentasjon 
etter 
polikliniske 
konsultasjoner 

 Omhandler pasienter som 
har oppfølging i 
kommuner og hvor disse 
ikke raskt nok blir 
orientert om eventuelle 
endringer etter 
polikliniske 
konsultasjoner, ex 
belastning etter 
bruddskade 

Sykehus  Vil finne løsning ved 
utbredelse av PLO-
meldinger. I mellomtiden 
finne system for 
oversendelse av 
nødvendig 
dokumentasjon raskt 
nok. 

 Avklare hvorvidt 
kommunale ledsagere 
bør kunne overvære 
konsultasjon for å sikre 
informasjon 

Avvik og 
avvikssystem 

 Har rimelig god oversikt 
over uønskede hendelser 
som meldes i eller til 
sykehus, 

 men ingen oversikt over 
hendelser som oppstår 
innad i kommuner 

 Mange kommuner 
mangler 
redskap/dataverktøy for 
håndtering av avvik 

 
 
 
Kommuner 

 Arbeide systematisk og 
lære av uønskede 
hendelser 

 Skaffe tilveie egnet 
dataverktøy  

 Kan kommuner 
samarbeide – avtale bruk 
av de samme 
systemer/samme 
leverandører. 

 Regionalt arbeid for å 
gjensidig iverksette 
melding av uønskede 
hendelser mellom 
partene ønskes 
velkommen 

 Tema og gjennomgang av 
uønskede hendelser tas 
opp som fast tema i 
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dialogmøter – og da 
samtidig fokusere på 
tiltak for å hindre 
tilsvarende senere 
hendelser – lære av 
hverandre 

Kompetanse  Sykere pasienter i 
kommunene 

 Mer ressurskrevende 
pasienter i kommunene 

 Mange eldre og multisyke 

 Kompetanse i kommuner 
utfordres 

 Bedre undervisningstilbud 

 Hospitere mer også 
gjeldende opplæring for 
konkrete pasienter 

 Tiltak for å bedre 
kompetanseoverføring 

 Gode eksempler 
undervisning innen 
hygiene 

 Øke kompetanse – 
arbeidsgiver tilrettelegge 

 Felles kurs – også bruk av 
video/teknologi  

Kommuner 
og sykehus 

 Legge til rette for og 
gjennomføre hospitering 
– gjensidig. Ansatte i 
kommuner i sykehus, og 
sykehusansatte i 
kommuner 

 Etablere stilling, en 
koordinator, som 
tilrettelegger for 
fagutvikling felles for 
kommuner og foretak. 
Søke prosjektmidler for 
slik stilling. Stikkord for 
denne kan være 
tilrettelegging og 
koordinering av: 

o Undervisning 
videobasert 

o Undervisning i 
kommuner og på 
sykehus 

o E-læringskurs 
o Hospitering 
o Undervisning 

som fast aktivitet 
videobasert, ex 8 
ganger per år 
men slik at 
kommuner er 
ansvarlig for 4 
sekvenser – 
sykehus for de 
resterende.  

o Ernæring, fall, 
hygiene er 
eksempler på 
tema  

Pasientforløp   Mange komplekse 
pasientforløp: 

o Multiple syke 
o Både somatikk og 

psykiatri/rus 
o Skrøpeligere eldre 
o Mer kompleks 

behandling i 

Kommuner 
og sykehus 

 Bedre samhandling innad 
i kommunene – de ulike 
parter/deltjenester 

 Sikre jevnlige 
«statusoppdateringer» - 
er det endringer mht 
pasientens tilstand? 
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kommuner 
(dialyse, cytostat) 

 Alle tjenester spille på lag 

 Utfordringer når det blir 
ytterligere parter – både 
kommune, somatikk og 
psykisk helsevern og rus 

 Systemer for ivaretakelse 
av veiledningsansvar 
fokuseres – synliggjøres. 
Blir snart to-sidig ved at 
kommuner og tillegges 
veiledningsplikt. 

 Partene må utveksle og 
synliggjøre 
kontaktpunkter – hvem 
skal kunne kontaktes 
(hvor, på hvilken måte, 
når)  

Bruk av IKT  Benytter ikke muligheter 
og teknologi som finnes 
tilgjengelig 

 Bør kunne tilrettelegge for 
telemedisinske 
konsultasjoner 

 Tilrettelegge for 
telemedisinsk veiledning 

 Videokonferanse for 
planlegging av utskrivning 
(pasient sammen med 
sykepleiere i sykehus og 
kommune) 

 Utvide bruken av PLO-
meldinger   

 Benytte videokonferanse 
for undervisning (starte 
forsiktig? Mål om 8 
sekvenser årlig 1-2 timer 
per sekvens) 

Felles  Partene må utveksle og 
synliggjøre 
kontaktpunkter – hvem 
skal kunne kontaktes 
(hvor, på hvilken måte, 
når) 

 Raskt ta i bruk nye 
nasjonale meldingstyper 

 Iverksette undervisning 
mellom kommuner og 
foretak via 
videokonferanse 

 Utvikle (samarbeid i 
regionen) rutiner for bruk 
av IKT på trygg/sikker 
måte 

 Kartlegge hvilke 
muligheter som finnes – 
og evt hvilket utstyr som 
bør skaffes tilveie 

Samhandlingsk
oordinator i 
sykehus 

 Det er flott med jevnlig 
kontakt mellom partene 
via 
samhandlingskoordinator. 
Fungerer godt i Øst-
Finnmark 

 Agenda bør settes og 
tema bør settes – 
konkrete 
problemsstillinger  

 Kommunene må melde 
inn kontaktperson slik at 
det er oppdaterte 
oversikter over kontakter 

Felles  Videreutvikle den arena 
kontakten mellom 
kommunekoordinatorer i 
sykehusene og deres 
kontaktpersoner i 
kommunene – drøfte 
dette i kommende møter 

 Revitalisere ordning med 
kommunekoordinator 
ved klinikk Hammerfest 

Hverdags-
habilitering 
 

 Utfordrende å få etablert 
godt tilbud i kommunen 

o Begrenset ressurs 
ex fys ter 

Kommuner 
 
 
 
 

 Iverksette samarbeid på 
tvers av kommuner  
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Pasient og 
pårørende 
opplæring 
 

o Begrenset 
kompetanse, 
mangler ex 
ergoter 

o Ikke tilstrekkelig 
med tid 

 Utvikle kurs i samarbeid 
med andre kommuner 

 Gjennomgå og utvikle de 
samarbeidsmuligheter 
som skisseres i 
tjenesteavtale 2 

 Veiledning – bruk av IKT 
(annet punkt i 
oppsummeringen) 

 
 
 
 
 
 
Kommuner 
 
Kommuner 
og sykehus 
 
 
Kommuner 
og sykehus 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Ivareta de forventninger 
partene har avtale via 
tjenesteavtale nr 2 
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VEDLEGG 3: 

 
SAK 48/2016   

Saksansvarlig:  Leif Arne Asphaug-Hansen 
Møtedato:  5. desember 2016  
 
Sak 48/2016:  Oppfølgingssak; Samhandling – etablering av lokale samarbeidsutvalg (LSU)  
 
OSO behandlet i sitt septembermøte sak 36/2016: Samhandling – etablering av lokale 
samarbeidsutvalg (LSU), og vedtok følgende:  
1. OSO er positiv til etablering av lokale samarbeidsutvalg, LSU.  
2. OSO ber om at forslaget sendes på høring til kommunene i Finnmark på kommunene i Finnmark  
3. Saken behandles endelig i OSU møtet i desember 2016  
 
Partene ble tilskrevet (brevet er sakset inn i denne saken). Det er kun registrert tre innspill (sakset inn 
i denne saken).  
 
Ett forhold som påpekes er bruk av begrepet «Lokale samarbeidsutvalg», et begrep som allerede er 
benyttet i kommuner om andre utvalg. Det foreligger forslag om å endre navn til «Pasientfaglig 
samarbeidsutvalg» som bør kunne benyttes. OSO utfordres til å finne navn på de nye utvalgene. 
 
Imidlertid registreres og skepsis til opprinnelige forslag: 

OVERORDNET 
SAMARBEIDSORGAN

OSO-FINNMARK

LOKALT 
SAMARBEIDSUTVALG
LSU VEST-FINNMARK

LOKALT 
SAMARBEIDSUTVALG
LSU ØST-FINNMARK
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 Det er kommet ønske om flere utvalg, ikke bare 2. Det stilles og spørsmål ved behovet for nye utvalg 
– og anbefaling om å vitalisere allerede etablerte forum. Videre er signaler at eventuelle nye utvalg 
må ha faglig fokus. 
 
Det er rimelig få kommuner som har svart på høringen, men etablering av slike samarbeidsutvalg har 
også vært tema i andre sammenhenger hvor foretaket har hatt dialog med andre kommuner. Vårt 
inntrykk er at kommunene er positive til slik etablering.  
 
Oppgaver for samarbeidsutvalget (mandat): 
Begrunnelse for forslaget er å styrke samarbeidet mellom kommunene og spesialisthelsetjenestens 
institusjoner i institusjonenes «nedslagsområde». Lokalt samarbeidsutvalg er knyttet til 

lokalsykehusfunksjonene og den kommunale helse- og omsorgstjeneste.  
 

 Det avholdes 4 årlige møter i hvert av utvalgene. 

 Det utnevnes en leder som alternerer mellom partene hvert annet år.  

 Viktige temaområder for utvalget er pasientforløp, kompetanseutvikling og E-helse (bruk av 
informasjons- og kommunikasjonsteknologi for å forbedre effektivitet, kvalitet og sikkerhet i 
helse- og omsorgssektoren) og andre samhandlingsprosjekter. 

 Legge til rette for å dele erfaringer mellom partene. 
 Utvalget skal bidra at tjenesteavtalene er kjent, samt bidra til oppfølging av tjenesteavtalene. 
 Utvalgene skal på den ene siden operasjonalisere strategier og føringer gitt av OSO, og på 

den andre siden ivareta lokal prioritering, utvikling og initiativ.  

 Utvalget lager årlige handlingsplaner.  

 Utvalgene funksjon antas bli idéskapende så vel som problemløsende, blant annet drøfte 
områder for forbedring og foreslå forbedringstiltak. Erfaringer blant annet via registrerte 
samhandlingsavvik benyttes. 

 Det skrives referat fra møtene som sendes til partene og til OSO.  
 Finnmarkssykehuset ivaretar sekretariatsfunksjon. 

 

 
Sammensetning – samarbeidsutvalg: 
Hver kommune i nedslagsområdet har en representant i det lokale utvalget. Fastlege, 
kommuneoverlege og representant fra sykepleieledelsen bør være representert. Kommuner kan 
samarbeide om en felles representant. De kommunale medlemmer i OSO ivaretar skissert 
sammensetning og oppnevner medlemmer på bakgrunn av forslag fra kommunene. 
 
Representanter fra foretaket utpekes av administrerende direktør og vil bestå av klinikksjef, en 
enhetsleder fra somatisk sykehus samt enhetsleder fra klinikk psykisk helsevern og rus, en overlege 
innen området indremedisin/geriatri. Samhandlingsrådgiver ved somatisk klinikk ivaretar utvalgets 
sekretærfunksjon.  
 
 
Forslag til vedtak:  
6. OSO støtter etablering av 2 lokale samarbeidsutvalg. 
7. De nye utvalgene benevnes ………………………………. 
8. OSO gir sin tilslutning til oppgaver for utvalget som skissert. 
9. OSO gir sin tilslutning til skisserte sammensetning av utvalgene. 

 
  



18 
 

VEDLEGG 4: 
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VEDLEGG 5: 
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