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PROTOKOLL  
(Legges fram for godkjenning i neste OSO-møte):  
 
Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  
Møtested: VK / Skype-møte  
Dato:  Mandag 4. juni 2018 
Tidspunkt: kl. 11:00 – 12:00  
 

Følgende deltok: 
Eva Håheim Pedersen, Rita Jørgensen, Bjørn Wembstad, Inger Lise Balandin, Jørgen Nilsen, 
Britt Larsen Mehmi, Kjell Magne Johansen, Elin Bye (KS), Leif Vidar Olsen (deltok i siste sak) 
og Leif Arne Asphaug-Hansen (sekr. OSO)  
 
SAKER: 
 
Sak 11/2018: Godkjenning av innkalling og saksliste. 
Vedtak: 
Møteinnkalling og saksliste til OSO møte 4. juni 2018 godkjennes med følgende endringer. Sakene:  

 Sak 17/2018: Kartleggingsundersøkelsen i kommuner, gjennomgang av resultater, og  

 Sak 18/2018: Bistandsteam som samarbeidsorgan gjeldende området bruk av tvangstiltak 
overfor personer med rusmiddelproblemer 

utsettes til neste møte.    
 
Sak 12/2018: Godkjenning av protokoll fra møte 19. februar 2018  
Vedtak: 
Protokoll fra møtet i OSO 19. februar 2018 godkjennes. 

 
Sak 13/2018: Referatsaker 
A: Referat fra møte i samhandlingsutvalget med primærlegetjenesten 20.04.2018 
B: Referat fra møte 01/2018 i lokalt faglig samarbeidsorgan Vest-Finnmark 
C: Referat, lokalt faglig samarbeidsorgan Øst-Finnmark, møte 1-2018, 7. mars 2018  
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering 
 
Sak 14/2018: LIS1, nye retningslinjer for kommunene.    
Vedtak: 
1. OSO tar informasjon om nye retningslinjer for legeutdanning (LIS1) til orientering. 
2. OSO ber kommunene følge opp sitt ansvar for utdanningen ved å: 

 Legge til rette for læringsaktiviteter slik at lege i spesialisering kan oppnå læringsmålene.   

 Sørge for at legen får nødvendig veiledning og supervisjon  
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 Sørge for at det oppnevnes en individuell veileder for den enkelte lege  

 Sørge for at den enkelte lege får løpende vurdering av om læringsmålene er oppnådd  

 Sørge for at oppnådde læringsmål dokumenteres  

 Utstede bekreftelse på gjennomført praktisk tjeneste.  
3. OSO ber videre kommunene sikre nødvendig registrering av oppnådde læringsmål i 

kommunepraksis 
4. OSO oppfordrer KS Nord-Norge til på vegne av kommunene å følge opp sak særlig omhandlende 

system for registrering av læringsmål mot sentrale myndigheter. 
 
 
Sak 15/2018: Revisjon av samarbeidsavtale – ansettelse av LIS1-leger (turnusleger) 
Vedtak: 
1. Det oppnevnes et utvalg som gis i oppdrag å fremme forslag til revidert samarbeidsavtale for 

tilsetting av LIS1-leger. 
2. Kommunene oppnevner 2 representanter til utvalget: 

a. 1 representant fra Sør-Varanger kommune 
b. 1 representant fra Hammerfest kommune 

3. Finnmarkssykehuset HF oppnevner 2 representanter til utvalget: 
4. Finnmarkssykehuset HF ivaretar sekretærfunksjon for arbeidsgruppen 
5. OSO ber om å få forelagt anbefalt forslag til samarbeidsavtale i sitt neste møte 

 
 

Sak 16/2018: Oppfølgingssak – Akuttsituasjoner i kommuner når helsepersonell anmodes om hjelp 
På tvers av kommunegrense 

Vedtak: 
OSO-Finnmark ber KS Nord-Norge vurdere hvorvidt det er ønskelig og/eller hensiktsmessig å 
iverksette arbeid med samarbeidsavtaler mellom kommuner som omfatter akutte medisinske 
situasjoner hvor helsepersonell fra nabokommune kan bidra som nærmeste ressurs til å yte bistand. 
En eventuell slik avtale bør og klargjøre økonomisk oppgjørsordning mellom kommunene.  
 

 
Sak 17/2018: Kartleggingsundersøkelsen i kommuner, gjennomgang av resultater 

Sak utsatt til neste møte 
 
 
Sak 18/2018:  Bistandsteam som samarbeidsorgan gjeldende området bruk av tvangstiltak overfor 

personer med rusmiddelproblemer-   

Sak utsatt til neste møte 
 
 
Sak 19/2018: Etablering av «fastlegeråd» i Finnmark 
Vedtak: 
1. OSO gir sin tilslutning til opprettelse av fastlegeråd i Finnmark. 
2. OSO ber partene legge til rette for deltakelse i rådet. 
3. OSO anbefaler at rådet består av: 

a. 4 representanter fra kommunene slik at både Øst-Finnmark, Midt-Finnmark og Vest-
Finnmark er representert 

b. 4 representanter fra Finnmarkssykehuset slik at både psykisk helsevern og somatikk er 
representert. 

4. OSO anbefaler ved oppstart at det tilstrebes 2-3 årlige møter. 
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5. Oppgaver for Fastlegeråd er: 
a. Gi råd i saker hvor Finnmarkssykehuset ønsker å flytte oppgaver fra sykehuset til 

fastlegene 
b. Gi råd om Finnmarkssykehuset ønsker å implementere nye rutiner som påvirker 

samhandling med fastlegene 
c. Gi råd/foreslå nye rutiner og tilbud i Finnmarkssykehuset.  
d. Dersom det er uenighet mellom fastlegerådet og Finnmarkssykehuset bør slike saker 

bringes inn for OSO.  
e. Fastlegerådet lager referat fra sine møter som distribueres til kommunene og til 

Finnmarkssykehuset. Slike referat skal gjøres tilgjengelig på Finnmarkssykehusets 
hjemmesider/«Legesia». 

 
 
Sak 20/2018: Avvik og nødnett 
Forslag til vedtak 
1. OSO tar informasjon om avvik gjeldende bruk av nødnett til orientering. 
2. OSO oppfordrer kommunene til å tilrettelegge og sikre at relevant personell i kommunene får 

nødvendig opplæring i bruk av nødnett før de settes i rolle hvor dette benyttes.  
3. For å sikre tilstrekkelig kompetanse forutsetter OSO kompetanseoverføring innad i kommunen 

samt at Finnmarkssykehuset fortsetter å ivareta opplæring. 
4. Opplæringsbehov må varsles slik at Finnmarkssykehuset gis anledning til å planlegge denne 

aktiviteten. Dette kan og omhandle oppfriskningskurs.  
 
 
Sak 21/2018: Orientering om ambulanseflyberedskapen i Helse-Nord ved klinikksjef Jørgen Nilsen 
Klinikksjef Jørgen Nilsen orienterte om dagens status og tiltak som også innbefatter varsling til 
myndigheter og kommuner i forbindelse med den kjente krevende ambulanseflyberedskapen. Status 
oppdateres jevnlig i meldinger til partene og informasjon om beredskapen oppdateres jevnlig på 
egen nettside: https://helse-nord.no/nyheter/ambulanseflyberedskapen-i-helse-nord# 
  

https://helse-nord.no/nyheter/ambulanseflyberedskapen-i-helse-nord

