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PROTOKOLL  

(Legges fram for godkjenning i neste OSO-møte):  
 
Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  
Møtested: VK / Skype-møte  
Dato:  Mandag 24. februar 2020 
Tidspunkt: kl. 09:00-11:00 
 
 
Tilstede: 

Representanter Til stede  Forfall 
Bente Moen (Porsanger kommune) X  
Eva Håheim Pedersen (Finnmarkssykehuset) X  
Rita Jørgensen (Finnmarkssykehuset) X  
Jonas Valle Paulsen (Finnmarkssykehuset) X  
Amund Peder Teigmo (Finnmarkssykehuset) X  
Kristine Brevik (Finnmarkssykehuset)  X 
Leif Vidar Olsen (Hammerfest kommune)  X 

Helge Bjøru (Nordkapp kommune) X  
Fiona Sahl (Vadsø kommune)  X 
Anu Nilsen (Tana kommune) Vara for Fiona Sahl  X 
Britt Larsen Mehmi (Vadsø kommune)  X  
Med møte og talerett   
Kjell Magne Johansen, Hammerfest X  

Kristina Eriksson Nytun (ansattrepresentant) X  
Trond Mikkola (ansattrepresentant) X  
Snorre Manskow Sollid, (Ass helse -og sosialdirektør)   X 
Marit Gansmo (vara for Snorre M. Sollid) X  
Lisa Friborg (KS) X  
Linda Okstad (UiT Norges arktiske universitet)  X 
Sekretariat   
Vivi Brenden Bech (Finnmarkssykehuset)  X  
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SAKER: 
 
Sak 1/2020: Godkjenning av innkalling og saksliste. 
Vedtak: 
Møteinnkalling og saksliste til OSO møte 24. februar godkjennes.  
 

Sak 2/2020: Godkjenning av protokoll fra møte 14. oktober 2019 (tidligere utsendt). 
Vedtak: 
Protokoll fra møtet i OSO 14. oktober 2019 godkjennes. 
 

Sak 3/2020: Opprettelse av Helsefellesskap 
Vedtak: 

1. OSO tar informasjon om etablering av helsefellesskap til orientering.  
2. OSO ber KS og Finnmarkssykehuset oppnevne to representanter fra kommunen og to fra 

Finnmarkssykehuset til et partssammensatt utvalg. Frist: 9. mars.  
3. OSO slutter seg til følgende utkast til mandat for det partssammensatte utvalget: Innen 

en frist utarbeide forslag til organisering og sammensetning av helsefellesskapet, samt 
rammer rundt de to øverste nivåene. Foreslå videre behandling/drøfting mot en felles 
anbefaling som blir forpliktende for partene og medfører forutsigbarhet i 
saksbehandlingen i fellesskapet. 

4. Etablerte avtaler og samarbeidsstrukturer (ex. LFSO og OSO) skal ligge til grunn men 
videreutvikles.  

5. Arbeidsgruppen forbereder sak til OSO møte i juni 2020 
 
 
Sak 4/2020: Helhetlig pasientforløp 
Vedtak: 

1. OSO tar informasjon om pasientforløpsarbeidet til orientering 
2. OSO oppfordrer alle kommuner til å delta i pasientforløpsarbeidet i samarbeid med 

spesialisthelsetjenesten.  
 

 
Sak 5/2020: Styringsgruppe stormottakersatsning 
Vedtak: 

1. OSO slutter seg til foreslått styringsgruppe. 
2. OSO oppnevner to kommunale representanter til styringsgruppen. Leder i OSO får i 

oppgave å følge opp slik at oppnevningen gjennomføres.  
 
Sak 6/2020: Sykestuer i Finnmark  
Vedtak: 

1) OSO tiltrer at avtaler om sykestuer inngått i 2009 mellom Helse Finnmark HF og 
kommunene i Finnmark revideres.  

2) OSO nedsetter et partssammensatt arbeidsutvalg, og ber KS og Finnmarkssykehuset 
oppnevne tre representanter hver til utvalget. Frist 16. mars.  

3) Arbeidsutvalgets mandat er gjennomgang og oppdatering av avtaletekster, fastsettelse 
av standarder som legges til grunn og hensyntas i fordeling av sykestueplasser samt 
forslag til fordeling av sykestueplasser innenfor den økonomiske rammen.  

4) Arbeidsgruppen forbereder sak til OSO møte i oktober 2020, og orienteringssak om 
status i arbeidet i juni 2020.  

 

Sak 7/2020: Endring lokalt faglig samarbeidsorgan Finnmark 
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Vedtak: 
1. OSO tar endring av sammensetning LFSO i Vest-Finnmark til orientering.  
2. OSO anbefaler at kommunene Gamvik / Lebesby tiltrer LFSO i Vest-Finnmark.  

 

Sak 8/2020: Samhandlingsavvik - orientering 
Vedtak: 

OSO tar informasjon om samhandlingsavvik til orientering. 
 
 

Sak 9/2020: Opprettelse av KSU 1 2020. ALIS 
Vedtak: 

1. Det nedsettes et klinisk samarbeidsutvalg (KSU) med følgende mandat: 

• Vurdere hvilke læringsmål som skal oppnås i spesialisthelsetjenesten. 

• Foreslå hvilke deler av spesialisthelsetjenesten som skal legge til rette for nødvendig 
tjeneste for å oppnå læringsmål  

• Vurdere hvilken fase av utdanningsløpet leger i spesialisering i allmennmedisin bør 
gjennomføre tjeneste i spesialisthelsetjenesten  

• Vurdere årlig behov for hvor mange leger i spesialisering i allmennmedisin som har 
behov for tjeneste ved FIN 

• Utarbeide forslag til avtale om spesialistutdanning i allmennmedisin med bakgrunn i 
den UNN har utarbeidet. 

2. OSO ber Finnmarkssykehuset og KS oppnevne fire medlemmer hver til det kliniske 
samarbeidsutvalget innen 9. mars. Arbeidet anbefales forankret i Finnmark legeforening.   

3. KSU leverer forslag til avtale mellom kommuner og Finnmarkssykehuset innen 15. mai 
2020. Saken behandles i OSO den 8. juni 2020. 

 
 

Sak 10/2020: Normgivende rutiner for samarbeid mellom sykehusleger og fastleger 
Vedtak: 
OSO tar saken til orientering.  
 

Sak 11/2020: Koronavirus 
vedtak: 
OSO tar saken til orientering. 
 

Sak 12/2019: Referatsaker 
A: Referat fra møte i samhandlingsutvalget med primærhelsetjenesten, 11.09.19 
B: Referat fra møte i samhandlingsutvalget med primærhelsetjenesten, 30.10.19 
C: Referat fra møte i samhandlingsutvalget med primærhelsetjenesten, 11.12.19 
D: Møtereferat lokalt faglig samarbeidsutvalg Vest-Finnmark, 13.12.19 
E: Referat fastlegeråd 31.10.19 
F: Foreløpig referat fastlegeråd 30.01.20 
 
Vedtak: 
OSO tar referatsakene til orientering. 
 

 


