PROTOKOLL
Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)
Møtested:
Dato:

Karasjok; Møterom SANKS (Stuorraluohkka 34)
15. september 2016

Tidspunkt:

11:00 – 13:00

Faste medlemmer som møtte:
Eva Håheim Pedersen
Leif Vidar Olsen
Randi Johansen Paltto
Erik Langfeldt
Britt Larsen Mehmi (via VK KL.11:30 – 13:00)
Rita Jørgensen
Vivi Brenden Bech
Jørgen Dahl
Faste medlemmer som hadde meldt forfall:
Nina Bordi Øvergaard
Jørgen Nilsen
Kristina Eriksson Nytun
Jorunn Mikkelsen
Inger Lise Balandin
Varamedlemmer som møtte:
Agneta Jensen
Varamedlemmer som hadde meldt forfall:
Fiona Sahl
Robert Kechter
Øvrige tilstede:
Guri Moen Lajord
Eivind Merok
Leif Arne Asphaug-Hansen
SAKER:
Sak 28/2016: Godkjenning av innkalling og saksliste.
Vedtak:
Møteinnkalling og saksliste til OSO møte 15. september 2016 godkjennes.

Sak 29/2016: Godkjenning av protokoll fra møte 13. juni 2016 (tidligere utsendt).
Vedtak:
Protokoll fra møtet i OSO 13. juni 2016 godkjennes

Sak 30/2016:
Referatsaker
a) Deltakere i styringsgruppe for utviklingsprosjekter – Finnmarkssykehuset HF. (Sak 27/2016)
b) Deltaker - kommunal representant til styringsgruppe for styrking av tilbudet «helsetjenester til
eldre» (e-post til kommunale OSO representanter 15. juli 2016)
c) Tilbakemelding fra Nordkapp kommune: Rapport fra KSU 2 Sykestuer.
d) Referat fra møte i samhandlingsutvalget med primærlegetjenesten 12. mai 2016
e) Referat fra møte i samhandlingsutvalget med primærlegetjenesten 24. august 2016
Vedtak:
OSO tar referatsakene til etterretning
Sak 31/2016: Endring av møtedag, OSO, desember 2016
Vedtak:
Møteplan for OSO endres slik at siste møte i 2016 blir avviklet mandag 5. desember.
Sak 32/2016: Samarbeidsavtale – tilsetting av turnusleger
OSO er kjent at det fra 2017 vil bli endringer gjeldende ansettelse for turnusleger og vil sette dette på
dagsorden i sitt neste møte
Vedtak:
1. OSO gir sin tilslutning til utarbeidet samarbeidsavtale gjeldende tilsetting av turnusleger.
2. OSO anbefaler partene å tiltre avtalen i løpet av 2016.
Sak 33/2016: Revidert tjenesteavtale 5
Vedtak:
OSO gir sin tilslutning til framlagte reviderte Tjenesteavtale 5; «Retningslinjer for samarbeid om
utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra
institusjon», og anbefaler Finnmarkssykehuset HF og kommunene i Finnmark å tiltre avtalen innen
utgangen av 2016.
Sak 34/2016: Oppdatert veileder – kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold
 Fra 2017 skal også pasienter med psykisk helse- og rusmiddelproblemer få øyeblikkelig hjelp
døgntilbud i kommunen. Dette innebærer utvidet bruk av KAD-senger.
 Hensikten med øyeblikkelig hjelp døgntilbudet er å unngå innleggelser i spesialisthelsetjenesten
når dette ikke er ønskelig eller nødvendig ut fra en helhetlig medisinsk og psykososial vurdering.
 Tilbudet gir også mulighet til å komme tidligere inn i forløpet. Det stilles krav til døgntilbudet ved
at det skal være bedre eller like godt for pasienten som et alternativt tilbud i
spesialisthelsetjenesten.
 Tilbudet skal etableres med den allmennmedisinske og øvrige kompetansen som finnes i
kommunen.
 Det forutsettes at også slikt nytt tilbud ivaretas i tjenesteavtale.
 OSO konkluderer så langt med at endringen søkes ivaretatt ved at etablerte Tjenesteavtale 4
revideres. Et råd videre er å revidere Tjenesteavtale 4 slik at denne etter revisjon og ivaretar og
kan erstatte nåværende sykestueavtale.
 I veileder formidles det at kommunen bør vurdere om tilbudet kan etableres som en del av
allerede eksisterende tilbud i kommunen, som for eksempel i helsehus, sykehjem eller i
interkommunal legevakt. Tilbudet til nye pasientgrupper kan også bygge på det etablerte
døgntilbudet i somatikken, og videreutvikles slik at det kan romme de ulike pasientgruppene.
 Gjeldende finansiering formidles det at midlene til øyeblikkelig hjelp døgntilbudet i den
somatiske helse- og omsorgtjenesten fra 2016 er innlemmet i rammetilskuddet til kommunene.



Videre legges det til grunn at overføring til kommunene vil være svært begrenset og at de
økonomiske rammene vil komme i de ordinære budsjettprosessene.

Sak 35/2016: Representant fra Helsefakultetet i OSO som observatør
Vedtak:
1. OSO stiller seg positive til at representant fra Helsefakultetet tiltrer OSO med møte- og talerett.
2. OSO vil i kommende møte følge opp saken med tanke på nødvendige endringer i «Vedtekter for
Overordnet Samarbeidsorgan (OSO) mellom Finnmarkssykehuset HF og kommunene i
Finnmark».
Sak 36/2016: Samhandling – etablering av lokale samarbeidsutvalg (LSU)
Vedtak:
1. OSO er positiv til etablering av lokale samarbeidsutvalg, LSU.
2. OSO ber om at forslaget sendes på høring til kommunene i Finnmark på kommunene i Finnmark
3. Saken behandles endelig i OSU møtet i desember 2016
Sak 37/2016: Oppfølging - samhandlingsbarometeret
Vedtak:
1. OSO gir sin tilslutning til vedlagte framdriftsplan og de prioriterte indikatorer som i starten bør
inngå i Samhandlingsbarometeret.
2. OSO gir sin tilslutning til arbeidsgruppe som skissert med kommunal representant (Bjørn Engum,
Anne Grethe Olsen, Leif Arne Asphaug-Hansen og Aslaug Murberg).
3. Forutsatt korrekt signalisert kostnadsestimat tilsvarende årlig kostnad tilsvarende kr. 50 – 60.000
anbefaler OSO Finnmarkssykehuset og tilhørende kommuner å sikre finansiering av fylkets andel
av utgiftene ved at Finnmarkssykehuset belastes med 50 % av utgiftene, mens kommunene i
fellesskap belastes med resterende 50 %.
4. Når Samhandlingsbarometeret er i drift for Finnmark ønsker OSO at statistikk fra barometeret
jevnlig settes på dagsorden i OSO sine møter.
Sak 38/2016: Evaluering - samhandlingsreformen
Vedtak
1. OSO gir sin tilslutning til evaluering av samhandlingsreformen.
2. Evaluering gjennomføres ved følgende tiltak for ivaretakelse av evalueringens trinn 1:
a. Partene (kommunene og helseforetaket) kontaktes og blir bedt om å komme med sine
innspill relatert til vurderingselementene og samtidig peke på 10 forbedringspunkter i
prioritert rekkefølge som skissert. Frist for dette kan settes til medio oktober.
b. Som oppfølging inviteres til dialogmøter som følger:
i. Dialogmøter med leger fra spesialist- og kommunehelsetjenesten i Kirkenes og
Hammerfest.
ii. Dialogmøter pleie- og administrativt personell. Vil kunne gjennomføres via
allerede etablerte samhandlingsmøter klinikkene har med kommunene i sine
respektive nedslagsfelt. Klinikkene blir bedt om å la kommunekoordinatorer ta
de nødvendige initiativ. Bør være gjennomført innen midten av november.
3. OSO får framlagt referat fra dialogmøtene samt innspill fra kommunene i sitt desember møte.
4. OSO avsetter tid til egenevaluering i sitt desember møte.
Sak 39/2016: Eventuelt
A: Endringer – luftambulanse: Klinikksjef Jørgen Nilsen orienterte via VK om endringer og
høringsuttalelse fra Finnmarkssykehuset
B: Program for Samhandlingskonferansen 2016 er klar om få dager og vil bli distribuert innad i fylket.

