Protokoll fra møte i Overordnet samarbeidsorgan 1. oktober 2015.
Dato: 1. oktober 2015.
Tidspunkt: Klokken 10:00 – 14:00.
Sted: Norges arktiske universitet Campus Alta
Møtende representanter
Randi Johansen Paltto (Karasjok kommune)
Erik Langfeldt (Nordkapp kommune)
Torbjørn Aas (Finmarkssykehuset)
Rita Jørgensen (Finnmarkssykehuset)
Vivi Brenden Bech (Finnmarkssykehuset)
Robert Kechter (Finnmarkssykehuset)
Jørgen Nilsen (Finnmarkssykehuset)
Møte og talerett
Eivind Merok (Fylkeslege)
John Arve Skarstad (Regional samhandlingskoordinator)
Ansatterepresentant/brukerrepresentant
Jørgen Dahl (brukerrepresentant)
Kicki Erikson Nytun (ansatterepresentant)
KS-representant
Guri Moen Lajord (KS)

Meldt forfall: Leif Vidar Olsen og vara Bjørn Atle Hansen, Nina Bordi Overgård og vara
Fiona Sahl, Jorunn Mikkelsen og vara Mette Nødtvedt, Unni Salamonsen, Britt Larsen
Mehmi og vara Marjukka Oinas, Inger Lise Balandin vara Robert Kechter møtt
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Møte i overordnet samarbeidsorgan (OSO) 1. oktober 2015.
SAKSLISTE
Sak: 04/15

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Overordnet samarbeidsorgan godkjenner innkalling og saksliste

Sak: 05/15

Godkjenning av referat fra møte 27. mars 2015.

Vedtak:

Overordnet samarbeidsorgan godkjenner referat fra møte
27. mars 2015.

Sak: 06/15

Fordeling av turnusleger i Finnmark
STRYKES - Behandlet i møte 27. mars 2015.

Sak: 07/15

Kirkenes Nye Sykehus
v/ Klinikksjef Rita Jørgensen Finnmarkssykehuset

Vedtak:

OSO tar saken til orientering.
Presentasjonen følger vedlagt.

Sak: 08/15

Alta Nærsykehus
v/ adm. dir. Torbjørn Aas Finnmarkssykehuset

Vedtak:

OSO tar saken til orientering.
Presentasjonen følger vedlagt

Sak: 09/15

Prosjekt ” Organisering og innsamling av ideer til helserelaterte
studentoppgaver i Finnmark – Et spleiselag om fremtidig kunnskap”
v/ prosjektleder Marianne Vanem
Prosjektideene skal registreres i en database som for tiden er under
utvikling. Databasen skal fungere som et verktøy for studenter i medisin,
sykepleie, bioingeniørfag, helsefag mv. når de skal velge emne for sin
bachelor-/masteroppgave. Hensikten er å bidra til rekruttering av studenter
og ansatte til helsesektoren i Finnmark. Ved å øke interessen for
helsearbeid i nordlige distriktsstrøk, håper man å motivere studenter til å
velge Finnmark som arbeidssted etter endt utdanning. Satsningen er et
ledd i samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten, kommunene og
UiT i første omgang.

Vedtak:

OSO støtter prosjektet som kan bidra til økt rekruttering av helsepersonell
til Finnmark.
OSO tar saken til orientering.
Skjema: Idé til studentoppgave innen medisin og helsefag i Finnmark”
følger vedlagt.

Sak: 10/15

Prosess tjenesteavtale 4
v/Unni Bente Elde Finnmarkssykehuset

Vedtak:

OSO tar saken til orientering.

Side 3 av 3

Sak 11/15

Opprettelse av klinisk samarbeidsutvalg psykisk helsevern og rus –
helhetlige pasientforløp
v/ DPS-leder Robert Kechter

Vedtak:

OSO gir sin tilslutning til mandatet.
OSO ber utvalget vurdere en bedre fordeling av medlemmer mellom
kommunene i Øst- og Vest-Finnmark.
OSO foreslår at Berlevåg kommune forespørres.

Sak: 12/15

Reetablering av samhandlingsarena mellom
spesialisthelsetjenestens koordinerende enhet og kommunenes
koordinerende enheter i Finnmark (habilitering og rehabilitering)
v/ Inger Nordhus Finnmarkssykehuset
Saken strykes og settes opp som ny sak i neste møte

Sak: 13/15

Samhandlingsreformen tiltak habilitering og rehabilitering
v/Fagavdelingen Helse Nord, saken legges frem av samhandlingsenheten
Finnmarkssykehuset

Vedtak:

OSO gir sin tilslutning til foreslåtte mandat.
En kommune fra Øst-Finnmark og en kommune fra Vest-Finnmark
foreslås som pilotkommuner i prosjektet.
Finnmarkssykehuset forespør aktuelle pilotkommuner.
Vedtak fra OSO oversendes fagavdelingen i Helse Nord.

Sak 14/15
Saksbehandler:

Elektronisk meldingsutveksling – fortsatt en del utfordringer
Samhandlingsenheten ved Leif Arne Asphaug Hansen, saken legges frem
av Vidar Thomassen og Hege Stenbakk Alta kommune

Vedtak:

OSO ser med bekymring på pålegg om 24/7 beredskap i kommunene som
beskrevet i forskrift.
Nye pålegg etter etablering av elektronisk meldingsutveksling tas inn i
tjenesteavtale 9.
OSO tar saken til orientering.

Sak 15/15

Eventuelt
1. Ad. elektronisk samhandlingsverktøy v/Robert Kechter
Klinikk psykisk helsevern og rus gjennomfører årlig samarbeidsmøter
med alle kommuner.
En oppsummering fra møtene i år viser at det er et behov for et felles
elektronisk samhandlingsverktøy rundt individuell plan og andre typer
samarbeid. Enkelte kommuner har allerede gått til innkjøp av et
dataverktøy. Det finnes 2 tilbydere på markedet.
For å sikre god samhandling mellom kommunehelsetjenesten og
spesialisthelsetjenestene bør alle kommuner ha den samme
løsningen.

Vedtak:

Saken utredes til neste OSO møte i desember. En representant fra
kommunene (Hammerfest/Kirkenes) samt en representant fra UNN

Side 4 av 4

inviteres inn for å presentere den tekniske løsningen og fortelle om
erfaringer og utfordringer.
2. Bare spør! Informasjonskampanje – for og med
helsearbeidere
v/Rita Jørgensen
Finnmarkssykehuset HF har fått anledning til å delta som pilot i
en informasjonskampanje for å styrke helsepersonells evne til å
oppmuntre til og verdsette spørsmål fra pasientene og med det
øke pasienters mot til å stille spørsmål om pasientsikkerhet og
egen behandling.
Informasjonskampanjen gjennomføres på sykehusene i
Finnmark og i alle DPS-ene i uke 48. Se vedlegg.
Vedtak:

OSO tar saken til orientering.

3.

St. meld. 26 ”Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet” settes
opp som sak i neste møte v/KS-representant Guri Lajord

Vedtak:

Sak 16/15

Fremtidens Primærhelsetjeneste – nærhet og helhet

Orienteringer:
a) Møteinnkallinger – møteavlysninger
OSO ber KS engasjere regionrådene for å få løftet interessen for
samarbeidsorganet, og særlig gjelder dette innspill på saker.
b) Overordnet samarbeidsavtale mellom KS Nord-Norge og Helse Nord RHF
v/ Guri Lajord KS Utsettes
c) Etablering av KomUT nord 2015-2017 v/ Guri Lajord KS
Flyttes til sak 16/15 k)
d) Representant til arbeidsgruppe ”Kompetanseheving i Finnmark”
v/ Rita Jørgensen Finnmarkssykehuset
e) Samhandlingsstatistikk 2013-2014 - Helsedirektoratet
f) Pasienters erfaringer med sykestuene i Finnmark - Kunnskapssenteret
g) Diagnoseveiledere – pakkeforløp kreft - Helsedirektoratet
h) Oppdragsdokument 2015 - Helse Nord
i) Tilleggsliste oppdragsdokument fra Helse Nord til HF-ene

j) Hospiteringsordning i Finnmarkssykehuset http://www.finnmark
ssykehuset.no/hospitering/category40999.html
k) Elektronisk meldingsutveksling – overvåkning av drift
l) Prosedyre for avtale om ledsager under opphold i sykehus, presisering av
tjenesteavtale 12 ”Ledsageravtalen”
m) Referat fra møte i samhandlingsutvalget med primærlegetjenesten
19.08.15.

Med vennlig hilsen

Torbjørn Aas
Adm. direktør/leder OSO
Finnmarkssykehuset

Unni Bente Elde
samhandlingsleder/sekretær OSO
Finnmarkssykehuset

