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PROTOKOLL  
(Legges fram for godkjenning i neste OSO-møte):  

 
 
Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  
Møtested: Hammerfest/telematikk  
Dato:  23. oktober 2017 
Tidspunkt: kl. 11:00 – 12:20  
 
Følgende deltok: 
Eva Håheim Pedersen, Ellen Beccer Brandvoll, Inger Lise Balandin, Anne Grethe Olsen, Leif Vidar 
Olsen, Britt Larsen Mehmi, Jørgen Dahl, Trond Mikkola, Unn Mathisen, Trine Lise Edvardsen og Leif 
Arne Asphaug-Hansen (sekr. OSO)  
 
Følgende hadde meldt forfall: 
Fiona Sahl, Eivind Merok, Linda Okstad og Guri Moen Lajord 
 
 
 
 
SAKER: 

 
Sak 19/2017: Godkjenning av innkalling og saksliste. 
Vedtak: 
Møteinnkalling og saksliste til OSO møte 23. oktober 2017 godkjennes.  

 
 
Sak 20/2017: Godkjenning av protokoll fra møte 23. juni 2017 (tidligere utsendt). 
Vedtak: 
Protokoll fra møtet i OSO 23. juni 2017 godkjennes 

 
 
Sak 21/2017: Valg av leder for OSO 
Vedtak: 
Ellen Beccer Brandvoll (Gamvik kommune) velges som leder for OSO fra dagens møte og fram til juni 
2019.  
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Sak 22/2017: Referatsaker 
A: Referat fra møte i samhandlingsutvalget med primærlegetjenesten, 31.08.17 
B: Møtereferat – Lokalt faglig samarbeidsorgan Øst-Finnmark 
C: Møtereferat – Lokalt faglig samarbeidsorgan Vest-Finnmark 
D: Status for Regional utviklingsplan for avtalespesialister Helse Nord, 2018 - 2025  
Vedtak: 
OSO tar referatsakene til orientering 

 
 
Sak 23/2017: Orienteringssaker 
A: Medlem OSO erstattes av varamedlem (Oversikt på nettsiden: 

https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/overordnet-
samarbeidsorgan#medlemmer) 

B: Dialogmøter med kommunene (muntlig orientering) 
C: Eldrehelseatlas (muntlig orientering) 
D: E-helse satsing i Finnmarkssykehuset (muntlig orientering) 
Vedtak:  
OSO tar informasjonen til orientering.  

 
 
Sak 24/2017: Kartlegging helsetjenester i Finnmark  
Momenter som framkom i diskusjonen: 

• Sårbarhet i små kommuner, det er få ansatte 

• Se kompetanse i sammenheng og med foretaket/sykehusene 

• Mere kompleks syke i kommunene. I tillegg til flere pasienter øker kompleksitet 

• En utvikling: Raskere utskrivning fra sykehusene - pasienter sykere på utskrivningstidspunkt 
Vedtak:  
1. OSO stiller seg positiv til å få kartlagt nåværende kapasitet og framtidige pleie- og omsorgsbehov 

samt kompetansebehov. 
2. OSO forutsetter at slik undersøkelse gjennomføres likt i Helse Nord. 

 
 
Sak 25/2017: Reforhandling – tjenesteavtaler, Tjenesteavtale 2  
Vedtak:  
OSO gir sin tilslutning til framlagte reviderte Tjenesteavtale 2 og anbefaler kommunene i Finnmark å 
tiltre avtalen.  

 
 
 

Sak 26/2017: Reforhandling – tjenesteavtaler, Tjenesteavtale 4  
Vedtak:  
OSO gir sin tilslutning til framlagte reviderte Tjenesteavtale 4 og anbefaler kommunene i Finnmark å 
tiltre avtalen.  
 
 
 
Sak 27/2017: Reforhandling – tjenesteavtaler, Tjenesteavtale 8  
Vedtak:  
OSO gir sin tilslutning til framlagte reviderte Tjenesteavtale 8 og anbefaler kommunene i Finnmark å 
tiltre avtalen.  

https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/overordnet-samarbeidsorgan#medlemmer
https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/samhandling/overordnet-samarbeidsorgan#medlemmer
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Sak 28/2017: Reforhandling – tjenesteavtaler, Tjenesteavtale 8, delavtale 1  
Vedtak:  
1. OSO vil iverksette en grundig revisjon av tjenesteavtale 8 delavtale 1. 
2. OSO vil nedsette en arbeidsgruppe med representanter fra begge fødeavdelingene, klinikk for 

prehospitale tjenester samt representanter fra kommuner med reisevei utover 1,5 time slik at 
både kommune med ansatt jordmor og kommune uten jordmor er representert. 

3. Arbeidsgruppen skal gjennomgå de aktuelle avtaler og foreslå endringer. 
4. For å optimalisere pasientsikkerheten bør arbeidsgruppen gjennomgå aktuelle 

prosedyrer/anbefalinger, evt. utarbeide nye prosedyrer og bidra til at felles anbefalte prosedyrer 
er kjente for partene i samarbeidet. 

5. Arbeidsgruppen bes vurdere ytterligere tiltak. Av slike tiltak nevnes; 
a. Tilrettelegging slik at kommuneleger kan hospitere i fødeavdeling 
b. Tilrettelegging slik at jordmor fra Finnmarkssykehuset kan møte fødekvinne under 

ambulansetransport – etablere møtekjøring. 
c. Opplæring ambulansepersonell 
d. Hvordan nå fram med informasjon til fødekvinnen gjeldende reise- og opphold på 

fødested i forkant av fødsel. 
6. Revisjonsgruppen ber om at tjenesteavtale 8 del 1 presiserer: 

a. Gjennomføring av hospitering for beredskapsjordmor på sykehus og da avklarer om 
hospiteringslengde skal knyttes til antall dager eller deltakelse ved fødsler 

b. Avklare hvilke kommuner en beredskapstjeneste vil angå, heri tolkning av om avtale er 
begrenset til kommuner med reisevei ut over 1,5 time fra kommunesenter. 

7. Arbeidsgruppen oppnevnes av OSOs arbeidsutvalg på bakgrunn av forslag som bes oversendt 
senest innen 15. desember 2017.  

 
 
Sak 29/2017: Reforhandling – tjenesteavtaler, Tjenesteavtale 9  
Vedtak:  
OSO gir sin tilslutning til framlagte reviderte Tjenesteavtale 9 og anbefaler kommunene i Finnmark å 
tiltre avtalen.  
 
 
Sak 30/2017: Reforhandling – tjenesteavtaler, Tjenesteavtale 10  
Vedtak:  
OSO vedtar framlagte reviderte Tjenesteavtale 10 med følgende endring i avtalens kap. 4, første 
avsnitt, hvor siste setning i parentes endres til: «Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, 
smittevernloven m.m.»  
OSO anbefaler kommunene i Finnmark å tiltre avtalen.  
  
 
Sak 31/2017: Møteplan for 2018  
Møtevirksomheten i OSO er vedtektsfestet. Følgende framkommer i vedtektene § 6:  
Vedtak:  
OSO fastsetter følgende møteplan for 2018:  
Møte 1/2018: Mandag 19 februar på telematikk kl. 1200-1430 
Møte 2/2018: Mandag 4 juni, Karasjok kl. 1100-1430 
Møte 3/2018: Mandag 22 oktober på telematikk kl. 1100-1330 
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Sak 32/2017: Nyoppnevning og supplering av medlemmer i LSU  
Vedtak: 
OSO fastsetter følgende reviderte mandat for LSU i Øst- og Vest-Finnmark: 

• 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. 

• LSU kan selv supplere medlemmer når slikt behov oppstår, men likevel slik at hensyn til 
sammensetning er ivaretatt ved at: 

o Hver kommune i nedslagsområdet har en representant i det lokale utvalget og at 
fastlege, kommuneoverlege og representant fra sykepleieledelsen bør være 
representert. Kommuner kan samarbeide om en felles representant.  

o 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.  

 
 
 
Sak 33/2017: Håndtering av samhandling i Helse Nord RHFs utviklingsplan for perioden fram til 

2035 – forslag til medvirkning fra kommunesektoren og OSO-Finnmark  
Vedtak: 
1. OSO imøteser mulighet for medvirkning gjeldende Helse Nord RHFs utviklingsplan for perioden 

fram til 2035. 
2. OSO ønsker at de etablerte lokale faglige samarbeidsutvalgene involveres i de videre prosesser.  
3. OSO ønsker at eventuelle innspill fra LSUene kanaliseres via OSO 
4. OSO delegerer til OSOs arbeidsutvalg å videreformidle eventuelle innspill til Helse Nord RHF i de 

tilfeller eventuell behandling i OSO ikke er mulig med tanke på tidsperspektiv.    

5. OSO ber videre Helse Nord RHF vurdere opprettelse av egen referanse/innspillsgruppe 
bestående av fastleger og annet relevant helsepersonell. OSO forutsetter at også Finnmark blir 
representert i slik mulig gruppe. 


