PROTOKOLL: Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Klinikk Kirkenes
13. juni 2016
kl. 11:00 – 13:30

Faste medlemmer som møtte:
Eva Håheim Pedersen (Finnmarkssykehuset)
Leif Vidar Olsen (Hammerfest kommune)
Rita Jørgensen (Finnmarkssykehuset)
Erik Langfeldt (Nordkapp kommune)
Inger Lise Balandin (Finnmarkssykehuset)
Jørgen Dahl (brukerrepresentant)
Kristina Eriksson Nytun (ansatterepresentant)
Jorunn Mikkelsen (ansatterepresentant)
Nina Bordi Øvergaard (Sør-Varanger kommune)
Eivind Merok (fylkeslege)

Faste medlemmer som hadde meldt forfall:
Randi Johansen Paltto (Karasjok kommune)
Guri Moen Lajord (KS)
Britt Larsen Mehmi (Vadsø kommune)
Vivi Brenden Bech (Finnmarkssykehuset)
Jørgen Nilsen (Finnmarkssykehuset)
Varamedlemmer som møtte:
Agneta Jensen (Finnmarkssykehuset)
Børge Eieland (KS)
Varamedlemmer som hadde meldt forfall:
Fiona Sahl (Vadsø kommune)
Marjukka Oinas (Berlevåg kommune)
Bjørn Wembstad (Finnmarkssykehuset)

Øvrige tilstede:
Harald G. Sunde (referent, Finnmarkssykehuset)
Anne Grethe Olsen (Finnmarkssykehuset)
Leif Arne Asphaug-Hansen (Finnmarkssykehuset)
Kari Beate Engseth (Finnmarkssykehuset)

SAKER:
Sak 16/2016: Godkjenning av innkalling og saksliste.
Vedtak:
Møteinnkalling og saksliste til OSO møte 13. juni 2016 godkjennes med tilleggssaker om geriatrisamhandling (sak nr. 24) og en sak om nødnettet (sak nr. 25).

Sak 17/2016: Godkjenning av protokoll fra møte 4. april 2016 (tidligere utsendt).
Vedtak:
Protokoll fra møtet i OSO 4. april 2016 godkjennes

Sak 18/2016: Orienteringssaker
 Oppnevning av ny representant til arbeidsgruppe for utvikling av bedre samhandling mellom
1. og 2.linjetjenesten i forhold til Læring og Mestring. Anita Kurthi fra Sør-Varanger kommune
tiltrer arbeidsgruppen.
Vedtak:
OSO tar informasjon om arbeidsgruppe for utvikling av bedre samhandling mellom 1. og
2.linjetjenesten i forhold til Læring og Mestring til orientering. OSO ber om at arbeidsgruppen legger
fram tiltakene i en rapport til første OSO-møte i 2017.

Sak 19/2016: Oppfølgingssak – etablering av samhandlingspris
Ingen svar på utsendelse etter siste OSO-møte. Enighet om ny purrerunde, der kommunene bes om å
gi tilbakemelding til Leif Arne Asphaug-Hansen innen oktober 2016.

Vedtak:
OSO ønsker å etablere en samhandlingspris fra 2017.
Kommunene purres med svarfrist 1. oktober.

Sak 20/2016: Reetablering av samhandlingsarena mellom spesialisthelsetjenestens koordinerende
enhet og kommunenes koordinerende enheter i Finnmark (habilitering og
rehabilitering) v/ Finnmarkssykehuset
Saken var opprinnelig satt opp som sak 25/2015 i OSOs desembermøte, men ble vedtatt strøket for i
stedet å fremmes i OSOs junimøte.
Avdelingsleder Kari Beate Engseth la fram informasjon i saken.
Koordinerende enhet hadde tidligere faste møter (årlig samling) med kommunekoordinatorer og
fylkeslegen.
Fylkeslegen kommenterte viktigheten av at denne funksjonen blir gjenopprettet i
Finnmarkssykehuset. Det finnes også «skjønnsmidler» som det kan søkes på, noe SVK signaliserte
vilje til å gjøre i samarbeid med Finnmarkssykehuset.

Vedtak:
OSO tar informasjon om reetablering av samhandlingsarena mellom spesialisthelsetjenestens
koordinerende enhet og kommunenes koordinerende enheter (habilitering og rehabilitering) til
orientering.
OSO støtter reetablering av en slik samarbeidsarena. Finnmarkssykehuset tar initiativ til første
samling.
OSO støtter Sør-Varanger kommunes forslag om å tilby å søke skjønnsmidler fra Fylkesmannen i
samarbeid med KS og Finnmarkssykehuset. Sentralt i dette samarbeidet blir etablering av faglige
nettverk.

Sak 21/2016:

Oppfølging sak 12/2016: Reforhandling tjenesteavtale 5: Tilbakemeldinger fra
Kommuner
Etter foregående OSO møte (4. april 2016) ble det sendt henvendelse til alle kommunene hvor det
ble bedt om innspill til revisjon av tjenesteavtale 5. Ved fristens utløp er det innkommet
kommentarer fra kommunene Nordkapp, Hammerfest og Båtsfjord.
Mottatte innspill vedlegges saken.
Leif Arne Asphaug-Hansen redegjorde for innspill. Saken fremmes for endelig beslutning i september.
Vedtak:
OSO tar mottatte innspill gjeldende reforhandling av Tjenesteavtale 5 til orientering.

Sak 22/2016: Protokoller etter OSO-møter
Finnmarkssykehuset ønsker å gjøre protokoller etter OSO-møter tilgjengelige via foretakets
Internettsider og her samhandlingssiden. Protokoller vil ikke godkjente før i neste OSO-møte. Å vente
til protokoll er godkjent innebærer at det vil gå lang tid før vi kan legge protokoll ut på nettsiden. Det
foreslås i denne saken å muliggjøre offentliggjøring snarest mulig etter avviklet møte, men da med
heading "Midlertidig protokoll, Møte i OSO Finnmark».
Forslag til vedtak:
OSO tillater Finnmarkssykehuset å offentliggjøre protokoller etter OSO-møter på sine internettsider.
OSO tillater Finnmarkssykehuset om å legge fram midlertidig protokoll etter møter forutsatt at det
tydelig framkommer at protokoll er midlertidig inntil den godkjennes i påfølgende OSO-møte.

Sak 23/2016: Turnuslegestillinger. Samarbeid om utlysninger og tilsettinger
Ny ordning for ansettelse av turnusleger har nå eksistert noen år. Dette setter nye krav til håndtering
ved ansettelser i både foretak og kommuner.
Vedtak:
OSO tar informasjonen til orientering. Det oppnevnes et utvalg bestående av kommunalsjef i SørVaranger Anne Britt Røst, kommuneoverlege i Hammerfest Aud Tandberg sammen med to
representanter fra Finnmarkssykehuset. Sekretariat tillegges Finnmarkssykehuset. Utvalget lager et
utkast til samarbeidsavtale som framlegges til OSO-møte i september.

Sak 24/2016:

Om nødnett.

Agnete Jensen informerte om nytt nødnett. Brann, politi og ambulanse er på nødnett. AMK har
håndradio til kommunikasjon mot ambulanser, men har foreløpig ikke utstyr til å kommunisere med
kommunene.
Vedtak:
OSO tar informasjon til orientering.
Sak 25/2016: Om tjenestetilbudet til geriatriske pasienter i Helseregion Nord.
Anne Grethe Olsen orienterte om plan for utredning av helsetjenestetilbudet til eldre i Helseregion
Nord laget som et samarbeidsprosjekt mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten.
Kommunene har fått lite plass i prosjektorganiseringen.
Vedtak:
OSO tar informasjonen til orientering. Innspill tas med tilbake til Helse Nord.
Sak 26/2016: Nye Kirkenes sykehus.
Orientering av Nye Kirkenes sykehus ved Rita Jørgensen.
Byggearbeidet i rute. Første pasient planlegges inn 1. juni 2017.
OU(organisasjonsutvikling)-arbeidet i rute. Største bekymring har vært antallet senger på sykehuset.
Medikamentkabinett innføres allerede nå. Samarbeidsprosjekt mellom klinikk psykisk helsevern og
rus og klinikk Kirkenes. Talegjenkjenning prøves ut. En viss tretthet/metthetsfølelse registreres hos
ansatte når det gjelder utviklingsarbeid.
Fylkeslegen tok opp beredskapen for ny flyktningestrøm.
Vedtak:
OSO tar informasjonen til orientering.

