Protokoll fra møte i Overordnet samarbeidsorgan (OSO) 16. desember 2015.
Dato: 16. desember 2015.
Tidspunkt: klokken 10:00 – 14:00.
Sted: FFU møterom Hammerfest sykehus
Møtende representanter
Leif Vidar Olsen (Hammerfest kommune)
Kenneth Johansen (Alta kommune)
Rita Jørgensen (Finnmarkssykehuset)
Robert Kechter (Finnmarkssykehuset) Fra kl. 13:00.
Vivi Brenden Bech (Finnmarkssykehuset)
Jørgen Nilsen (Finnmarkssykehuset)

Kristina Eriksson Nytun (ansatterepresentant)
Jorunn Mikkelsen (ansatterepresentant) Til kl. 13:00.

Meldt forfall: Nina Bordi Øvergaard Sør-Varanger kommune og vara Fiona Sahl Vadsø kommune, Erik
Langfeldt Nordkapp kommune vara Kenneth Johansen Alta kommune møter, Britt Larsen Mehmi
Vadsø kommune (i permisjon) og vara Marjukka Oinas Berlevåg kommune, Jørgen Dahl
brukerrepresentant, Guri Moen Lajord KS Nord-Norge og vara Gunhild Ingilæ Haukenes KS Finnmark,
Eivind Merok fylkeslege, Jon Arve Skarstad samhandlingskoordinator Nord-Norge, Inger Lise Balandin
Finnmarkssykehuset vara Robert Kechter Finnmarkssykehuset møter, Randi Johansen Paltto,
Karasjok kommune og vara Helge Nicolaisen, Porsanger kommune, Torbjørn Aas Finnmarkssykehuset
og vara Harald Sunde Finnmarkssykehuset.
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Sak: 17/15
Saksbehandler:
Møtedato:

Godkjenning av innkalling og saksliste
Unni Bente Elde Finnmarkssykehuset
16. desember 2015.

Forslag til vedtak:

Overordnet samarbeidsorgan godkjenner innkalling og saksliste

Vedtak:

Overordnet samarbeidsorgan godkjenner innkalling og saksliste

Sak: 18/15
Saksbehandler:
Møtedato:

Godkjenning av referat fra møte 1. oktober 2015.
Unni Bente Elde Finnmarkssykehuset
16. desember 2015.

Forslag til vedtak:

Overordnet samarbeidsorgan godkjenner referat fra møte 1. oktober 2015.

Vedtak:

Overordnet samarbeidsorgan godkjenner referat fra møte 1. oktober 2015.

Sak 19/15

St.meld. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og
helhet, v/Guri Moen Lajord

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte i OSO.

Sak 20/15
Saksbehandler:
Møtedato:

Kompetanseutfordringer i kommunene
Leif Arne Asphaug-Hansen Finnmarkssykehuset
16. desember 2015.

OSO-Finnmark vedtok i sak 35/2014 å opprette en arbeidsgruppe som skulle arbeide med tema
«Kompetanseheving i Finnmark ». Dette etter at OSO i sitt møte 10. desember 2014 behandlet
etterspurte innspill fra kommunene i fylket. Det var ikke utarbeidet særskilt mandat for
arbeidsgruppen.
Arbeidsgruppen, bestående av; Grethe Gebhardt (Hammerfest kommune), Ivar Pettersen
(brukerrepresentant), Siv Aslaksen (Karasjok kommune), Mette Nødtvedt (Fagforbundet), Eva
Jerijærvi (Finnmarkssykehuset) og Leif Arne Asphaug-Hansen (Finnmarkssykehuset) har avviklet 4
arbeidsmøter (video/telefonkonferanser) og har nå sluttført sitt arbeid og oversender sin rapport til
OSO-Finnmark.
Rapporten inneholder anbefalinger til kommunene. En oppsummering av arbeidsgruppens
anbefalinger framkommer i rapportens kapittel 4. Arbeidsgruppen har gitt konkrete anbefalinger
relatert til:
•
Rekruttering
•
Stabilisering
•
Anbefalinger relatert til kultur- og språkkompetanse.
Vedlegg: «Kompetanseutfordringer i kommunene» Rapport fra arbeidsgruppen.
Forslag til vedtak:

OSO tar rapporten «Kompetanseutfordringer i kommunene» fra oppnevnt
arbeidsgruppe til orientering.
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OSO oppfordrer kommunene til samarbeid og til å vurdere tiltak for å sikre
tilstrekkelig kompetanse for å ivareta sine innbyggere på forsvarlig måte.
Vedtak:

OSO gir ros til arbeidsgruppen for oversiktlig rapport og gode anbefalinger for
videre arbeid i kommunene.
OSO tar rapporten «Kompetanseutfordringer i kommunene» fra oppnevnt
arbeidsgruppe til orientering.
OSO oppfordrer kommunene til samarbeid og til å vurdere tiltak for å sikre
tilstrekkelig kompetanse for å ivareta sine innbyggere på forsvarlig måte.

Sak: 21/15
Rapport fra KSU 2 Sykestuer
Saksbehandler: Utviklingssjef Anne Grethe Olsen Finnmarkssykehuset
Møtedato:
16. desember 2015.
I møte i overordnet samarbeidsorgan mellom Finnmarkssykehuset og kommunene (OSO-møtet) 12.
desember 2013 ble det besluttet å videreføre arbeidet med videreutvikling av sykestuefunksjonen,
som vedtatt i OSO-sak 28/13. Det ble konkludert med at når man skal videreføre dette arbeidet, bør
hovedfokus være på fagliggjøring og videreutvikling av sykestuefunksjonen, på totalhelseperspektivet
og på hvordan de to helsetjenestenivåene best kan samhandle ut fra dette. Det ble også påpekt at
sykestuefunksjonen er en hensiktsmessig instans for koordinering av kommunens arbeid rettet mot
de alvorlig syke og at fokus må være samarbeid på tvers av nivåer.
På bakgrunn av dette og med Sykestueutvalgets rapport (1) lagt til grunn, ble det opprettet et KSU-2
sykestuer som fikk som mandat og prioritere og konkretisere tiltak knyttet til følgende punkter i
protokollen fra OSO-sak 28/13:
•
Videreutvikling av sykestuefunksjonen som et vesentlig element innenfor
totalhelsetjenesten i Finnmark.
•
Sykestuenes betydning som samarbeidsarenaer, og som bidrag til bedre og mer
helhetlige helsetjenester for befolkningen.
•
Kommunenes behov for tilgang på institusjonsplass(er) med flere funksjoner enn det som
er forutsatt for øyeblikkelig-hjelp døgnplasser i samhandlingsreformen.
•
Standardisert fagliggjøring av sykestuefunksjonen og utvikling av tjenestetilbud
forutsetter bred deltakelse både fra sykestuekommunene og fra helseforetaket. Det
faglige ansvaret for dette er et felles anliggende for kommuner og helseforetak.
•
Økt og målrettet bruk av telematikk som et vesentlig verktøy for kommunikasjon mellom
nivåene i helsetjenesten og interkommunalt for å fremme nettverksbygging, drive
opplæring og rådgivning og for styrking av pasientbehandlingen.
KSU-2 sykestuer har bestått av tre representanter fra kommunene og tre fra Finnmarkssykehuset, og
utvalget har hatt 5 møter i perioden november 2014 - november 2015. Medlemmene har hatt ansvar
for å utrede og skrive om hver sine punkter i mandatet, og for å utarbeide grunnlag for diskusjoner i
møtene. Arbeidet har resultert i en tiltaksplan, som er utarbeidet med bakgrunn i diskusjoner i
gruppa, Finnmarkssykehusets og kommunenes ansvar i samhandlingsavtalene, sykestuerapporten (1)
og Stortingsmelding 26: ”Primærhelsetjenestemeldingen” (2). Tiltakene kan bidra til økt kvalitet på
pasientbehandlingen i sykestuene, at foretaket og kommunene kan samarbeide bedre om
pasientforløpene, og at partene ivaretar sine forpliktelser i samhandlingsavtalene med spesielt fokus
på tjenesteavtalene 4 (om KAD-senger) og 6 (om kunnskapsoverføring og faglige nettverk).
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Tiltakene gjelder videreutvikling av sykestuefunksjonen, sykestuene som samhandlingsarenaer,
standardisert fagliggjøring av sykestuefunksjonen, nettverksbygging og bruk av telematikk som
kommunikasjonsverktøy. Det er satt opp en tiltaksplan hvor både kommunene og helseforetaket
ansvarliggjøres, og det anbefales at OSO oppfordrer hver enkelt kommune til å gå gjennom
rapporten og lage en plan for iverksetting av tiltak i egen kommune eller i samarbeid med
nærliggende kommuner.
Tiltak som må gjennomføres i nært samarbeid mellom kommunene og Finnmarkssykehuset, så som
nettverksbygging, et nærmere faglig samarbeid og bruk av telematikkløsninger er såpass krevende at
det forutsetter oppretting av et KSU 3 som bør bestå av en faglig ressursgruppe for sykestuemedisin
med administrativ/juridisk støtte. Dette samarbeidsutvalget bør ha som oppgave å se til at tiltakene i
planen settes i verk, og at kommunene og helseforetaket gjør det man har avtalt. Det bør avgis årlige
statusrapporter til OSO vedrørende partenes oppfølging av tiltaksplanen. KSU 3 må også initiere
etablering av faglige nettverk og forskningsnettverk, og se til at foretak og kommuner driver dette
videre. Tiltaksplanen bør revideres i løpet av 3 - 5 år.
Vedlegg: Rapport fra KSU2 Sykestuer
Vedtak:

Saken sendes til kommunene og helseforetaket til vurdering og prioritering
av tiltakspunktene.
Saken settes opp til endelig behandling i neste møte.

Sak 22/15
Saksbehandler:
Møtedato:

Møteplan Overordnet Samarbeidsorgan (OSO) 2016.
Unni Bente Elde Finnmarkssykehuset
16. desember 2016.

Møteplan for overordnet samarbeidsorgan foreslås med følgende datoer og møtesteder:
10. mars, sted: Kirkenes
16. juni, sted: Alta
15. september, sted: Karasjok
8. desember, sted: Hammerfest
Forslag til vedtak:

OSO godkjenner oppsatt møteplan for 2016 med de endringer som
fremkommer i møtet.

Vedtak:

OSO vedtar følgende møteplan for 2016:
7. mars, sted: Alta
13. juni, sted: Kirkenes, med omvisning ved Nye Kirkenes sykehus
15. september, sted: Karasjok
6. desember, sted Hammerfest

Sak 23/15
Saksbehandler:
Møtedato:

Elektronisk samhandlingsverktøy – individuell plan
DPS-leder Robert Kechter
16.12.2015

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 webbasert
4

samhandlingsverktøy rundt individuell plan og andre typer samarbeid rundt den enkelte pasienten.
Også de somatiske klinikkene i Finnmarkssykehuset vil kunne ha behov for et elektronisk
samhandlingsverktøy. Enkelte kommuner har allerede gått til innkjøp av et dataverktøy.
For å sikre god samhandling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenestene bør alle
kommuner ha den samme løsningen. Dette krever i så tilfelle en felles innkjøpsprosess.
I den daglige kliniske driften er det ressurskrevende å administrere papirflyten når det gjelder
individuell plan eller andre samarbeidsprosjekt rundt den enkelte pasient. Spesialisthelsetjenesten,
kommunene og andre offentlige etater bruker forskjellige pasientdatasystemer og det er utfordrende
å holde de systemene oppdatert med den nyeste papirutgaven av for eksempel en individuell plan.
En webbasert løsning hvor en oppdatert IP er hele tiden tilgjengelig vil ha stor nytte for pasienten og
samarbeidspartnere. En kartlegging så langt har vist at det er juridisk godkjent at IP-en ligger i et
annet system (på web) så lenge man informerer om det i hovedjournalen hvor IP-en finnes. Når
arbeidet rundt IP-en er avsluttet kan nødvendige dokumenter importeres til journalen.
Det er en ulempe og en hindring i den daglige driften at kun enkelte kommuner har gått til innkjøp av
et webbasert samhandlingsverktøy. Dette gir begrensninger for spesialisthelsetjenesten og andre
offentlige etater i forhold til samhandling rundt den enkelte pasienten.
Kostnadene for systemet er knyttet til antall innbyggere. Det er derfor viktig at
spesialisthelsetjenesten, kommunene og andre offentlige etater bruker systemet slik at bruken står i
forhold til kostnaden. En effektivisering av samhandlingen vil i tillegg kunne gi forskjellige former for
gevinster.
Forslag til vedtak:

OSO anbefaler innkjøp av et felles dataverktøy som sikrer elektronisk
samhandling rundt den enkelte pasient.

Vedtak:

OSO ber Sør-Varanger og Hammerfest kommuner om forespørre de øvrige
kommuner om interessen for innkjøp av felles samhandlingsverktøy. Frist 20.
februar 2016.
OSO utfordrer Sør-Varanger og Hammerfest kommune til å igangsette
prosess rundt innkjøp av felles samhandlingsverktøy. Sør-Varanger kommune
oppfordres til å lage prosjektplan med forslag til implementering av
elektronisk samhandlingsverktøy.

Sak 24/15

Hvordan kan vi utvikle en bedre samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten
i forhold til Læring og Mestring
Grethe Gebhardt Hammerfest kommune
16. desember 2015.

Saksbehandler:
Møtedato:

Ved kronisk og langvarig sykdom er informasjon, kunnskap og innsikt i hvordan man kan mestre
sykdommen minst like viktig som medisinsk behandling.
I mål og strategi mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene vil et viktig satsingsområde være et
utstrakt samarbeid om læring og mestringstjenester. Kompetanseutvikling må skje gjennom gjensidig
og likestilt samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten.
I mange kommunale helse og omsorgstjenester er lærings og mestringstjenesten i en oppbygningsfase som følge av samhandlingsreformen. Kommunene må styrke kompetansen på dette området.
Spesialisthelsetjenesten er i kraft av samhandlingsreformen oppfordret til å bistå i oppbyggingen av
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kompetanse i fagområdet læring og mestring, i den kommunale helse og omsorgstjenesten. I
helseforetakene inngår læring og mestringstilbudene som en del av pasient og
pårørendeopplæringen og er en av helseforetakets lovpålagte oppgave.
En beskrivelse av ansvars- og oppgavedeling Læring og Mestring mellom helseforetak og kommune
må ligge i samarbeidsavtalene. Med utgangspunkt i samarbeidsavtalene må det en
tydeligere avklaring til for fagfeltet Læring og Mestring. Dette bør nedfelles i egne skriftlige avtaler.
Forslag til vedtak:

OSO nedsetter en arbeidsgruppe bestående av deltagere fra
Finnmarkssykehuset og kommunene for å nedfelle egne skriftlige avtaler.
Arbeidsgruppen bør også se på kompetanseopplæring og
kompetanseutvikling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene

Vedtak:

OSO vedtar å nedsette 1 alternativ 2 arbeidsgrupper (Øst-Finnmark - VestFinnmark) med representanter fra kommuner og helseforetak. Partene
fremmer forslag til representanter i neste møte i OSO.

Sak 25/15

Reetablering av samhandlingsarena mellom spesialisthelsetjenestens
koordinerende enhet og kommunenes koordinerende enheter i Finnmark
(habilitering og rehabilitering) v/ Finnmarkssykehuset

Vedtak:

Saken strykes og settes opp som ny sak i junimøtet.

Sak 26/15:

Samhandlingskonferanse 2016.

Saksbehandler:
Møtedato:

Unni Bente Elde Finnmarkssykehuset
16. desember 2015.

Bakgrunn:
Finnmarkssykehuset i samarbeid med kommunene i Finnmark ønsker også i 2016 å arrangere
samhandlingskonferanse. Saksbehandler oppfatter at innholdet i konferansene har gjenspeilet de
nasjonale, regionale og lokale føringer for samarbeid mellom helseforetak og kommuner.
Programmene har vært varierte og evalueringene gode. Deltakerantallet har ligget rundt 80 fordelt
på hele fylket, og stort sett alle kommuner.
Anbefaling:
•
OSO oppretter en programkomitè for samhandlingskonferansen 2016.
•
Finnmarkssykehuset i samarbeid med kommunene arrangerer konferansen 2016 med
foretaket som hovedarrangør.
•
Programkomitèen oppnevner medlemmer fra kommune og foretak.
•
Det fastsettes dato og sted for konferansen.
•
Konferanseavgift vurderes.
•
OSO oppfordres til å komme med innspill til tema på konferansen.
•
Samhandlingsenheten i foretaket ivaretar sekretærfunksjonen for komiteen.
•
Overordnet samarbeidsorgan oppretter en årlig samhandlingspris som deles ut på
samhandlingskonferansen.
Forslag til vedtak:

OSO støtter forslag til organisering av samhandlingskonferanse 2016.

Vedtak:

OSO støtter forslag til organisering av samhandlingskonferanse 2016.
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OSO delegerer til samhandlingsenheten i Finnmarkssykehuset å ivareta de
anbefalinger som fremkommer i saken.
OSO ber programkomiteen vurdere samkjøring av samhandlingskonferansen
med UNN og kommunene i Troms.
OSO oppfordrer programkomiteen til å søke Fylkesmannen om midler til
gjennomføring av samhandlingskonferansen.
Sak 27/15 Eventuelt
Nyvalg medlemmer til overordnet samarbeidsutvalg, jfr vedtekter §3 Representasjon
Vedtak:

Sak 28/15

Sak 27/15 settes opp som ordinær sak til neste møte i OSO.
Reviderte vedtekter legges ved saken.

Orienteringer:
a)
b)
c)
d)

e)
f)

g)
h)
i)
j)
k)

Innspill på saker til OSO-møte 16. desember 2015.
Referat fra møte i samhandlingsutvalget med primærlegetjenesten 15.
oktober 2015.
Referat fra møte i nasjonalt nettverk for implementering av
samhandlingsreformen 09.09.15.
KomUT nord – FUNNKe: Elektronisk meldingsutveksling i helsetjenesten –
Overvåkning av meldingsutveksling. Brev av 15. oktober til OSO fra Nasjonalt
senter for samhandling og telemedisin.
Oppfølging av sak 13/15 – Samhandlingsreformen – tiltak habilitering og
rehabilitering.
Sak til rådmannsutvalget (RU) Finnmark om OSO Overordnet
samarbeidsorgan mellom kommunene i Finnmark og Finnmarkssykehuset HF
– funksjon og rolle etter avsluttet implementeringsfase for Samhandlingsreformen. Ettersendes. Orienteringssaken legges frem for OSO i neste møte.
Barnehelseatlas for Norge – Helse Nord/SKDE.
Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator –
Veileder Helsedirektorat 2015.
Regional handlingsplan for habilitering 2014 – 2017 Helse Nord.
Regional handlingsplan for rehabilitering 2014 – 2017
Helse Nord.
Strategisk plan for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Nord 2015 – 2018
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