PROTOKOLL
(Legges fram for godkjenning i neste OSO-møte):
Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)
Møtested:
VK / Skype-møte
Dato:
Mandag 22. oktober 2018
Tidspunkt:
kl. 11:00 – 12:35
Følgende deltok:
Eva Håheim Pedersen, Bente Moen, Rita Jørgensen, Vivi Brenden Bech, Robert Kechter (sakene
18/2018 og 27/2018), Anne Grethe Olsen, Leif Vidar Olsen, Kenneth Johansen, Britt Larsen Mehmi,
Kjell Magne Johansen, Kristina Eriksson Nytun, Lisa Friborg og Leif Arne Asphaug-Hansen (sekr. OSO)
SAKER:
Sak 22/2018: Godkjenning av innkalling og saksliste.
Vedtak:
Møteinnkalling og saksliste til OSO møte 22. oktober 2018 godkjennes.

Sak 23/2018: Godkjenning av protokoll fra møte 4. juni 2018 (tidligere utsendt).
Vedtak:
Protokoll fra møtet i OSO 4. juni 2018 godkjennes.

Sak 3/2018: Referatsaker
A: Referat fra møte i Samhandlingsutvalget med primærlegetjenesten 13. juni 2018
B: Referat fra møte i Samhandlingsutvalget med primærlegetjenesten 30. august 2018
C: Referat fra møte i lokalt faglig samarbeidsorgan Vest-Finnmark, 30.05.2018
D: Referat fra møte i lokalt faglig samarbeidsorgan Vest-Finnmark, 14.09.2018
E: Se vedlegg: Referat Regionalt samarbeidsutvalg mellom Helse Nord RHF og KS 03.10.18
F: Se vedlegg: Orientering fra prosjekt rehabilitering i Nord-Norge, oktober 2018
Vedtak:
OSO tar referatsakene til orientering

Sak 17/2018: Kartleggingsundersøkelsen i kommuner, gjennomgang av resultater
Vedtak:
OSO Finnmark tar kartleggingsundersøkelsen til orientering.
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Sak 18/2018: Bistandsteam som samarbeidsorgan gjeldende området bruk av tvangstiltak
overfor personer med rusmiddelproblemerVedtak:
1. OSO-Finnmark ber klinikk psykisk helsevern og rus utarbeide forslag til retningslinjer for yting av
bistand til kommuner knyttet til vurdering av tvangstiltak gjeldende personer med
rusmiddelproblemer i henhold til helse- og omsorgstjenestelovens §§ 10-2 og 10-3.
2. Porsanger kommune ved faglig ansvarlig bistår klinikken i arbeidet.
3. Retningslinjene sendes på høring til kommunene før behandling i OSOs neste møte 4. februar
2019.

Sak 25/2018: Samhandlingsavvik første halvår 2018 – orientering
Vedtak:
OSO tar informasjon gjeldende samhandlingsavvik registrert i Finnmarkssykehuset til orientering.

Sak 26/2018: Møteplan for 2019
Vedtak:
OSO fastsetter følgende møteplan for 2019:
Møte 1/2019: Mandag 4. februar 2019, kl. 13:00-15:30 (Telematikkmøte)
Møte 2/2019: Mandag 3. juni 2019, kl. 13:00-15:30 (Telematikkmøte)
Møte 3/2019: Mandag 14. oktober 2019, kl. 13:00-15:30 (Telematikkmøte)

Sak 27/2018: Diskusjonssak: Psykisk helsevern og rus - når det haster
Vedtak:
OSO ber klinikk psykisk helsevern og rus klargjøre og orientere om rutiner gjeldende samhandling
med kommunene gjeldende ivaretakelse av pasienter innen fagområdet psykisk helsevern og rus
som det haster med (eks; dialog med bakvakt, innleggelse i DPS, transport-/følgebestilling).

Sak 28/2018: Referansegruppe til forskningsprosjekt
Vedtak:
1. OSO stiller seg positive til nytt forskningsprosjekt for å finne ut mere om;
a. Hvorfor legestudenter velger seg desentraliserte studiested som Finnmark,
b. Og om disse blir igjen i distriktet etter endt utdannelse.
2. OSO stiller seg positive til å oppnevne representanter til brukerpanel i dette prosjektet.
3. OSO ber om at prosjektet prioriteres finansiert.

Sak 29/2019: Revidert tjenesteavtale 8, delavtale 1
Vedtak:
OSO gir sin tilslutning til framlagte reviderte Tjenesteavtale 8; delavtale 1 «Om følgetjeneste og
nødvendig beredskap for gravide med lang reisevei til fødeinstitusjon», og anbefaler
Finnmarkssykehuset HF og kommunene i Finnmark å tiltre avtalen.
Sak 30/2018: Mulighet for etablering av sykepleiefaglig nettverk – ivaretakelse av pasient på
Sykestue eller i KAD-seng
Vedtak:
1) OSO ber de lokale faglige samarbeidsorganer behandle sak om etablering av sykepleiefaglig
nettverk som skal fokuserer ivaretakelse av pasient på sykestue eller i KAD-seng.
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2) OSO ber om tilbakemelding fra de lokale faglige samarbeidsorganer på følgende punkter:
A. Anbefales etablering av slikt organ (et felles i Finnmark, eller to med forankring til
lokalsykehus-områdene?
B. Tilbakemelding gjeldende mulige roller/oppgaver for deltakere i nettverket/nettverkene:
i.
Deltaker i nettverket skal utvikle en særlig kompetanse gjeldene pasienter på
slike enheter.
ii.
Fokus på fagrutiner/prosedyrer
iii.
Fokus på dokumentasjon/informasjon – særlig ved flytting av pasient mellom
ulike nivåer.
iv.
Pasientforløp, tiltak, sjekklister
v.
Andre innspill?
C. Vurdering: Kan/bør deltaker i nettverket gis ansvar for veiledning og rådgivning av kollegaer.
D. Vurdering: Kan/bør deltaker skal være en koordinator mellom egen kommune, andre
kommuner og sykehus.
E. Vurdering: Anbefale møtefrekvens og møtearena

Sak 31/2018: Oppnevning av medlemmer til fastlegerådet
Vedtak:
1) OSO oppnevner følgende medlemmer til fastlegerådet:
 Fra kommunene: Mona Søndenå (Sør-Varanger), Petter Bye (Alta), Tuija Helena Niiranen
(Kautokeino) og Hanna Høvenmark (Tana/Nesseby)
 Fra Finnmarkssykehuset: Harald Sunde (med fagsjef), Frode Boyne (klinikk psykisk helsevern
og rus, BUP-Karasjok), Ingvild Agledahl (Klinikk Hammerfest) og Andreas Saga Romsdal
(Klinikk Kirkenes).
2) Praksiskonsulenter deltar i fagrådet og leder møtene.
3) OSO anser etablering av et fastlegeråd som et viktig tiltak og ber om å bli orientert om de saker
som behandles i rådet.
4) Rådet oppnevnes for 4 år
5) Medlemmer oppnevnes av OSO.

Sak 32/2018: Samarbeidsavtale – ansettelser LIS1
Vedtak:
OSO gir sin tilslutning til framlagte reviderte samarbeidsavtale - Ansettelse av LIS1, og anbefaler
Finnmarkssykehuset HF og de aktuelle kommunene å tiltre avtalen.

Sak 33/2018: Eventuelt
På forespørsel informeres OSO om planene for ivaretakelse av pasienter under flytteprosess til nye
Kirkenes sykehus. Det sendes nå ut informasjonsbrev til kommunene. Pasienter vil i periode under
flytting bli kanalisert til andre sykehus.
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