MØTEINNKALLING 1-2019:
Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)
Møtested:
VK / Skype-møte
Dato: 04.02.19
Tidspunkt: 13:00-15:30
Medlemmer som ønsker å delta via telefon/video melder seg inn i konferansen ved at dere
ringer inn på 999220@uc.nhn.no (Skype/VK-studio utenfor helsenettet), nummer 999220 for
de som er på helsenettet. Om du skal delta på telefon ringer du 77602100 + 999220 + #
I henhold til gjeldende vedtekter, § 3, sørger det faste medlemmet ved forfall selv for at
varamedlem innkalles, og informerer sekretariatet i OSO om dette (via e-post til
vivi.brenden.bech@finnmarkssykehuset.no)
Representanter
Bente Moen (Porsanger kommune)
bente.moen@porsanger.kommune.no
Eva Håheim Pedersen (Finnmarkssykehuset)

Eva.Haheim.Pedersen@finnmarkssykehuset.no
Rita Jørgensen (Finnmarkssykehuset)
rita.Jorgensen@finnmarkssykehuset.no
Jonas Valle Paulsen (Finnmarkssykehuset)
jonas.valle.paulsen@finnmarkssykehuset.no
Inger Lise Balandin (Finnmarkssykehuset)
Inger.Lise.Balandin@finnmarkssykehuset.no
Kristine Brevik (Finnmarkssykehuset)
kristine.brevik@finnmarkssykehuset.no
Leif Vidar Olsen (Hammerfest kommune)
Leif.Vidar.Olsen@hammerfest.kommune.no
Kenneth Johansen (Alta kommune)
Kenneth.Johansen@alta.kommune.no
Fiona Sahl (Vadsø kommune)
Fiona.Sahl@vadso.kommune.no
Britt Larsen Mehmi (Vadsø kommune)
Britt.LarsenMehmi@vadso.kommune.no
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Vararepresentanter
Vera Meyer (Loppa Kommune)
vera.meyer@loppa.kommune.no
Harald Sunde (Finnmarkssykehuset)
Harald.Gunnar.Sunde@finnmarkssykehuset.no
Lise Beate Dalsaunet (Finnmarkssykehuset)
Lise.Beate.Dalsaunet@finnmarkssykehuset.no
Bjørn Wembstad (Finnmarkssykehuset)
Bjorn.Wembstad@finnmarkssykehuset.no
Robert Kechter (Finnmarkssykehuset)
Robert.Kechter@finnmarkssykehuset.no
Jørgen Nilsen (Finnmarkssykehuset)
Jorgen.Nilsen@finnmarkssykehuset.no
Bjørn Atle Hansen (Alta kommune)
bjorn-Atle.Hansen@alta.kommune.no
Jan Eggesvik (Lebesby kommune)
jan.arild.eggesvik@lebesby.kommune.no
Anu Saari (Tana Kommune)
anu.saari@tana.kommune.no
Elisabeth Larsen (Sør-Varanger kommune)
Elisabeth.Larsen2@sor-varanger.kommune.no

Med møte- og talerett:
Kjell Magne Johansen, Hammerfest

Solbjørg Henningsen (brukerrepresentant)
vengsoy@live.com
Ole I. Hansen (ansattrepresentant)
Ole.I.Hansen@finnmarkssykehuset.no
Aron Haraldsen (ansattrepresentant)

kjellmagnejohansen@hotmail.com
Kristina Eriksson Nytun (ansattrepresentant)
Kicki.Eriksson.Nytun@finnmarkssykehuset.no
Trond Mikkola (ansattrepresentant)
tmk@svk.no
Marit Gansmo (Assisterende fylkeslege)
fmfimaga@fylkesmannen.no
Lisa Friborg (KS)
Lisa.Friborg@ks.no
Linda Okstad (UiT Norges arktiske universitet)
linda.a.okstad@uit.no

aron.haraldsen@vadso.kommune.no

Unn Mathisen (KS)
Unn.Martinsen@ks.no
Trine Lise Edvardsen
Trine.l.edvardsen@uit.no
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SAK 1/2019
Saksansvarlig:
Møtedato:

Vivi Brenden Bech
4. februar 2019

Sak 1/2019: Godkjenning av innkalling og saksliste.
Forslag til vedtak:
Møteinnkalling og saksliste til OSO møte 4. februar 2019 godkjennes.

SAKSLISTE:
Sak 1/2019:
Sak 2/2019:
Sak 3/2019:
Sak 4/2019:
Sak 5/2019:
Sak 6/2019:
Sak 7/2019:
Sak 8/2019:

Sak 9/2019:

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra møtet 22.10.2018 (tidligere utsendt)
Samhandlingsavvik 2018 - Orientering
Prosjekt rehabilitering i Helse Nord – Informasjon
ALIS Nord – Informasjon
Psykisk Helsevern og rus – Når det haster – oppføling fra sak 27/2018
Oppnevning av ny leder OSO
Referatsaker
A: Referat fra møte i samhandlingsutvalget med primærhelsetjenesten, 18.10.18
B: Referat fra møte i samhandlingsutvalget med primærhelsetjenesten, 06.12.18
C: Møtereferat Regionalt samarbeidsutvalg mellom Helse Nord og KS
D: Møtereferat lokalt faglig samarbeidsutvalg Vest-Finnmark 12.12.18
E: Møtereferat lokalt faglig samarbeidsutvalg Øst-Finnmark 27.09.18
Eventuelt
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SAK 2/2019
Saksansvarlig:
Møtedato:

Vivi Brenden Bech
4. februar 2019

Sak 2/2019: Godkjenning av protokoll fra møte 22. oktober 2018 (tidligere utsendt).
Forslag til vedtak:
Protokoll fra møtet i OSO 22. oktober 2018 godkjennes.

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
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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.

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:
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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.
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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SAK 3/2019
Saksansvarlig:
Møtedato:

Vivi Brenden Bech
4. februar 2019

Sak 3/2019: Samhandlingsavvik 2018 – orientering
Samhandlingsavvik omfatter hendelser som representerer brudd på de inngåtte tjenesteavtaler.
Andre hendelser meldes også som samhandlingsavvik uten at det er snakk om brudd på
tjenesteavtalene.
Som tidligere inneholder noen skjema flere hendelser, og tar eksempelvis opp hendelser eksempelvis
både relatert til manglende meldingsutveksling og andre feil. Ett skjema kan dermed bli registrert
med hendelser i flere kategorier.
I perioden 01.01.18-31.12.18 ble det meldt 147 samhandlingsavvik. Det er en økning på 20 fra 2017.
Av de 147 avvik som er meldt i 2018 er 97 lukket/sluttbehandlet ved årsskiftet til 2019. En del av de
avvik som ikke er lukket er meldt på slutten av året. Fortsatt har noen hendelser for lang
behandlingstid innad i klinikkene med den konsekvens av vi ikke klarer å overholde frist på 4 uker.

Status avviksbehandling
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Innad i Finnmarkssykehuset er det etablert egen rutine for behandling av samhandlingsavvik (Docmap PR29872: Samhandlingsavvik – avvikshåndtering i Finnmarkssykehuset)
Om avvik og hvor de meldes og oppstår
Samhandlingsavvik kan deles i 4 «kategorier» som følger:
«KATEGORIER AVVIK»
UTFORDRINGSBILDE
A Uønskede hendelser med hendelsesEksisterende system vurderes å være
og oppdagelsessted i foretaket
tilfredsstillende innad i foretakene ved bruk av
avvikssystemet Docmap.
B Uønskede hendelser med
Slike avvik registreres innad i foretak i Docmap.
hendelsessted i kommune, men som
Utfordring er oversendelse til part i kommune for
oppdages i foretak og da skal meldes
behandling av avvik der. Delvis løst gjeldende PLO
til kommune
ved at det er kartlagt kontaktpersoner innad i
kommuner som kan motta henvendelse, men
fortsatt utfordring gjeldende oversendelse til
fastleger
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C

Uønskede hendelser både har
hendelsessted og oppdagelsessted i
kommune.

Kommune må på samme måte som foretak i
henhold til internkontrollforskrift sikre ivaretakelse
av slike hendelser. Ikke alle kommuner har
elektroniske avvikssystem. System for utveksling av
erfaring for å sikre læringsverdi for andre
kommuner er ikke etablert. En mulighet kunne
være orienteringssaker i OSO.
D Uønskede hendelser som har
Oppleves som utfordrende både for den som skal
hendelsessted innad i foretaket, men
melde inn avvik i kommune, samt utfordrende og
som oppdages og (skal) meldes inn til
svært arbeidskrevende for å få registrert slike avvik
foretaket fra kommune.
i arkivsystem samt avvikssystem.
Oversikten inneholder uønskede hendelser/avvik i kategoriene A, B og D. Vi har ingen oversikt over
avvik innad i kommunene, og det er fortsatt slik at mange av kommunene ikke har elektroniske
meldesystemer.

Hva omhandler avvikene
Registrerte avvik er forsøkt kategorisert tilsvarende tidligere år.

Fei l med opplysning
4 % Fei lsending EPJ
Legemidler / resepter
8%
4%

Ma ngl ende utstyr
1%
Mel dt i feil avvi kskategori
3%

SAMHANDLINGSAVVI K 2018

Ma ngelfull meldingsutveksling
43 %

Epi kriser (ikke s endt, mangler)
23 %

Annet
14 %





Mangelfull meldingsutveksling

Annet

Epikriser (ikke sendt, mangler)

Legemidler / resepter

Fakturaklager

Feilsending EPJ

Manglende utstyr

Meldt i feil avvikskategori

Feil med opplysning

Det er flest hendelser i kategorien mangelfull meldingsutveksling. Hendelsene oppstår både i
foretak og i kommuner. Det er flere registrerte hendelser på manglende innleggelsesrapport,
mangelfull informasjon ved utsendelse og manglende bruk eller svar på elektronisk melding.
Dette er uheldig da den som skal motta pasient dermed ikke får opplysninger som forutsatt.
Foretaket er forpliktet, via tjenesteavtale 5, å sende epikrise utskrivningsdagen. Selv om
epikrisetid er forbedret er det fortsatt for mange tilfeller der foretaket ikke sender epikriser som
forutsatt. Det jobbes med rutiner for trygg utskrivning der dette er et av sjekkpunktene under
utskrivning.
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Eksempler på meldinger i kategorien «Annet» er:
o Ikke tilpasset transport
o Smittevern – veneflon ikke fjernet
o Samhandling/samarbeid leger/ambulansepersonell
o Fastlege sekretær for sykehuslege
Det er noen hendelser som omhandler feilsending av elektroniske meldinger og epikriser både til
feil kommune og ved at PLO-tjenesten ikke mottar kopi av epikrise for de pasienter de
umiddelbart skal følge opp.

Forslag til vedtak:
OSO tar informasjon gjeldende samhandlingsavvik registrert i Finnmarkssykehuset til orientering.
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SAK 4/2019
Saksansvarlig:
Møtedato:

Sak 4/2019:

Vivi Brenden Bech
4. februar 2019

Prosjekt Rehabilitering i Nord-Norge

Formål:
Informasjon

Prosjekt Rehabilitering i Nord-Norge
Bakgrunn for saken:
Erfaringer i etterkant av samhandlingsreformen, og myndighetenes anbefalinger om å styrke
rehabiliteringsfeltet, viser blant annet til bedre samarbeid mellom første- og
andrelinjetjenesten. Det er behov for å avklare ansvars- og oppgavedelingen mellom
kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet. Samarbeidet bør styrkes
ledelsesmessig, faglig og organisatorisk. På denne bakgrunn ble «Prosjekt Rehabilitering i
Nord-Norge» igangsatt våren 2018, på oppdrag fra Helse Nord RHF og i samarbeid med
regionens fire Overordnede samarbeidsorgan (OSO).
Status pr 18.01.19
Prosjektet er nå i overgangen mellom den første kartleggingsfasen og (post)forankringsfasen.
Vi har gjennomført alle åtte dialogmøter med god oppslutning fra 48 av Nord-Norges 87
kommuner, vi har hatt deltakere fra fem av regionens private rehabiliteringsinstitusjoner og
fra samtlige helseforetak. Deltakerne har bestått av fagpersonell, ledere med
beslutningsmyndighet og brukere fra ulike organisasjoner. Brukerne har vært representert med
medlemmer både fra brukerutvalget i Helse Nord og brukerutvalg ved lokale helseforetak, fra
kommunale eldreråd, MS-foreninga Nordland, ME-foreninger lokalt og nasjonalt, kommunalt
råd for funksjonshemmede i Bodø, Tromsø og Kåfjord, Funksjonshemmedes
Fellesorganisasjon og Norsk Revmatikerforbund.
Vi har brukt dialogkafe som metode og gjennomført diskusjoner rundt følgende temaer:
• Pasientforløp fra akutt innleggelse i sykehus til pasienten/bruker har kommet hjem.
• Pasientforløp fra forverring av sykdomstilstand som oppstår i hjemmesituasjon.
• Funksjonen Koordinerende enhet - hvordan KE fungerer på de ulike tjenestenivå og
hvordan KE kan bidra til bedre samhandling
• Mulige samarbeidstiltak i forhold til kompetanseheving og veiledning
• Pasientgrupper med udekkede rehabiliteringsbehov
• Samarbeidsprosjekter; hva som er gjennomført, igangsatt eller planlagt mellom
kommune- og spesialisthelsetjenesten
Målet med dialogmøtene har vært å komme fram til konkrete forbedringsforslag, samle
rehabiliteringsmiljøet på tvers av nivåene for å utvikle/blåse liv i nettverk for faglig utvikling
og samarbeid. For å bedre pasientforløp etterlyses bl.a. felles elektronisk journal. En
«revitalisering» av koordinerende enhet, alternativt et koordinerende team som kan være med
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å styre informasjonen ved overgang mellom tjenestenivåene. Det tas til orde for mer direkte
kontakt ved overføringer, bruke telefon og virtuelle møter mer aktivt for bedre
kompetanseoverføring og veiledning. Av pasientgrupper med mangelfulle tilbud framkommer
lokale variasjoner. Likevel synes tilbudet til pasienter med CFS/ME, pasienter med kognitiv
svikt av ulike årsaker, pasienter med nevrologiske lidelser (slag, hodeskader, MS, Parkinson),
kreftpasienter med seinskader av sykdom eller behandling gjennomgående å være mangelfullt
i regionen.
Veien videre
Prosjektrapport med anbefalinger og forslag til tiltak er påbegynt og planlegges utsendt på
høring 1. mai 2019 med frist for innspill medio juni. Videre arbeid i postforankrings- og
evalueringsfasen vil være å innarbeide høringsinnspill og informere om resultat overfor
deltakere og samarbeidspartnere, samt kartlegge og følge opp potensielle endringer som
kommer i kjølvannet av prosjektet. I den forbindelse håper vi at rehabilitering kan bli et tema
på regionens Samhandlingskonferanser i 2019.
Tromsø 18. januar 2019
Med vennlig hilsen
Anne Winther
Leder Regional kompetanseseksjon /
prosjektleder

Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Rehabiliteringsavdelingen

Tlf: +47 77 66 97 79 / 996 44 540
Det er resultatene for pasienten som teller!

Forslag til vedtak:

OSO Finnmark tar saken til orientering
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SAK 5/2019
Saksansvarlig:
Møtedato:

Sak: 5/ 2019
Til:
Fra:
Møtedato:

Vivi Brenden Bech
4. februar 2019

Orientering om ALIS-Nord
OSO
Svein Steinert (prosjektleder ALIS Nord)
Februar 2019

ALIS = Allmennlege i spesialisering
Bakgrunn
Forsøk med fastlegeordning ble gjennomført i Tromsø, Trondheim, Lillehammer og Åsnes
1993 – 1996. Evalueringene av forsøket var overveiende positive og fastlegeordningen ble
innført i hele landet i 2001.
Den norske fastlegeordningen ble utarbeidet etter dansk modell, men manglet fastlønte
rekrutteringsstillinger som er en viktig del av fastlegeordningen i Danmark, Nederland og UK.
Hovedmodellen i Norge er privat praksis innenfor regulerte rammer hvor basistilskudd,
egenandeler og refusjoner for utført arbeid skal utgjøre omtrent en tredjedel hver av den
totale omsetningen i legens praksis. Mulighet for fastlønnsavtale var i mange år bare aktuelt
for fastleger i rekrutteringssvake distriktskommuner.
Økende arbeidsbelastning og behov for listereduksjon ble dokumentert allerede under
fastlegeforsøkene i 1993 – 96. Det var derfor behov for å fastsette et listetak for et kurativt
årsverk. I 1995 var det 1.500 personer, eller et listetak på 1.200 dersom legen arbeidet en
dag i uken i en kommunal legestilling, f.eks. i sykehjem eller helsestasjon.
I forarbeidene til samhandlingsreformen (2008-9) ble det foreslått en kraftig økning av antall
fastlegehjemler for å løse de nye oppgavene som skulle overføres fra
spesialisthelsetjenesten til kommunene. Stikk i strid med politiske føringer har antallet
legestillinger i sykehus økt sterkere enn i kommunene i alle år før og etter innføringen av
samhandlingsreformen. Økt arbeidspress og svekket økonomi i fastlegeordningen har i løpet
av de siste årene ført til det som i dag omtales som en nasjonal fastlegekrise (jfr. VG oppslag
våren 2017). Selv sentrale kommuner som Fredrikstad og Bergen har ikke fått kvalifiserte
søkere til ledige fastlegehjemler.
Helsedirektoratets omfattende kartlegging av fastlegers arbeidstid høsten 2017 viste at
gjennomsnittlig arbeidstid for fastleger var 56 timer per uke, en økning på 7 timer per uke
fra 2014. Dette er ikke forenlig med et vanlig familieliv for unge leger, og heller ikke
attraktivt for den store andel fastleger som i dag er over 60 år. For å bøte på dette tok lokale
leger i 2017 initiativ til ALIS-Vest, et pilotprosjekt med 14 fastlønte utdanningsstillinger i 10
kommuner på Vestlandet. Prosjektets formål er å utvikle en strukturert spesialistutdanning
for allmennleger og å sikre rekruttering og stabilisering av leger til fastlegehjemler og andre
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allmennmedisinske oppgaver til kommunene. Det var til sammen 136 søkere til de 14
fastlønte utdanningsstillingene ved starten av prosjektet.
Rekrutterings- og stabiliseringsutfordringer i Nord-Norge
Mange kommuner med lavt folketall og store geografiske avstander er med på å gjøre
rekrutterings- og stabiliseringsutfordringene i fastlegetjenesten i Nord-Norge større enn i
andre, mer sentrale deler av landet. En nasjonal studie som handler om varigheter av
fastlegeavtaler, viste at halvparten av alle fastlegeavtaler var avsluttet innen 5,9 år. Hvis man
i det samme datamaterialet skiller ut fastlegeavtaler i Nord-Norge, finner man at det tok
langt kortere tid (3,8 år) før halvparten var avsluttet.
Mens den årlige utskiftningsandelen (turnoverandelen) blant fastleger i Nord-Norge var 12,8
prosent i 2013, var den 7,3 prosent på landsbasis. Nasjonalt ble antall fastlegestillinger som
sto ledig i mer enn tre måneder i kommuner utenfor storbyene omtrent fordoblet fra 2014
til 2016. Dette tyder på stigende rekrutteringsutfordringer nasjonalt, som gjør konkurransen
om legene for kommuner i Nord-Norge enda tøffere. Det gir grunn til å utvikle
konkurransefortrinn for å fylle ledige fastlegehjemler/-stillinger i nord.
Spesialistutdanning i allmennmedisin er nå å regne som obligatorisk for fastleger.
Kompetanseforskriften pålegger kommunen å sikre at fastleger som tilsettes etter 1. mars
2017, er spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering. Akuttmedisinforskriften
stiller på sin side krav om at kommunenes legevakt må bemannes med fastleger som er
spesialist i allmennmedisin eller godkjente allmennleger med spesifikk legevakterfaring, for
at de skal kunne ha selvstendig vakt.
48 prosent av fastlegene i Nord-Norge var per oktober 2017 spesialister i allmennmedisin,
mot 57 prosent på landsbasis. Forskjellen i spesialistandel mellom kvinner og menn var
større i Nord-Norge enn på landsbasis; andelen kvinnelige spesialister i allmennmedisin i
Nord-Norge var 37 prosent (mot 50 prosent på landsbasis) og kun 22 prosent i de minst
sentrale kommunene. Det faktum at ferdige spesialister i allmennmedisin er et utpreget
knapphetsgode, gjør at de fleste kommuner må tilsette fastleger uten spesialistutdanning og
sørge for å legge godt til rette for at de får gjennomført spesialistutdanning. Tradisjonelt har
spesialistutdanningen i allmennmedisin i stor grad vært overlatt til den enkelte lege både å
organisere og finansiere. I dagens legemarked vil kommuner som ikke legger godt til rette
for spesialistutdanning lett bli tapere i konkurransen om legene.
ALIS-Nord
Fra januar 2019 har Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) bevilget 15, 6 millioner for å
løse noen av de kjente rekrutteringsutfordringene i fastlegetjenesten i Nord-Norge, og for å
imøtekomme strengere kompetansekrav til fastleger. Bodø kommune er prosjekteier, og det
er nedsatt en styringsgruppe med representanter fra kommuner i alle de fire
helseforetakene i Nord-Norge, Helse Nord, KS, Legeforeningen og Nasjonalt senter for
distriktsmedisin. Det er foreløpig gitt støtte to driftsår av en planlagt prosjektperiode på 5 år.
ALIS-Nord har fire hovedmålsetninger:
1. Sikre rekruttering og stabilitet i fastlegestillinger og –hjemler i nordnorske kommuner
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2. Utvikle utdanningsstillingsmodeller for nordnorske forhold som passer for både fastlønn og
næringsdrift
3. Sikre at nye fastleger får et kvalitetssikret og effektivt spesialiseringsløp i allmennmedisin,
herunder sikre tilrettelegging, forutsigbarhet og fleksibilitet knyttet til oppnåelse av
læringsmål i spesialisthelsetjeneste (sykehusåret)
4. Utvikle kommunens rolle og kompetanse som tilrettelegger for legers spesialistutdanning i
allmennmedisin og gjøre dem mer attraktiv som arbeidsgiver.
I tillegg vil det være viktig at det genereres kunnskap som myndigheter og andre kommuner
kan nyttiggjøre seg.
På grunn av de store geografiske avstandene i Nord-Norge er det hensiktsmessig å
organisere prosjektet i fire delprosjekter under en felles prosjektleder. Det er tatt
utgangspunkt i en prosjektleder i 100 % stilling for hele ALIS-Nord, samt en
prosjektmedarbeider i 30 % stilling i hver av de fire delprosjektene som er inndelt i
geografiske områdene tilsvarende nedslagsfelt for helseforetakene og kommunenes
overordnede samarbeidsorgan (OSO). Medarbeiderne i de enkelte delprosjektene ansettes i
30 % stillinger som fordeles med en arbeidsdag pr. uke (20 %) og tilgjengelighet pr. mail og
telefon resterende del av uka (10 %).
Innenfor de enkelte delområdet inviteres i utgangspunktet alle kommuner til å være med i
prosjektet. Prosjektleder og styringsgruppen vil deretter gjennomgå søknadene og velge ut
de kommunene som får være med i prosjektet basert på økonomi i prosjektet, geografi,
lokale rekrutteringsbehov og hva som er praktisk mulig å få gjennomført for å lykkes med
prosjektets målsettinger.
Prosjektet tar utgangspunkt i en modell med maksimalt 6 deltakerkommuner fra hvert
helseforetaksområde, totalt 24 deltakerkommuner. Videre planlegges prosjektet med å
kunne gi 8 ALIS i hvert helseforetaksområde tilbud om ALIS-hjemler, totalt ca. 30-32 nye
fastlegehjemler. Dette er vurdert ut fra hvilken kapasitet prosjektorganiseringen gir, og med
henblikk til hva prosjektet på kan følge opp på en hensiktsmessig måte. Vi bygger her på
erfaringer fra ALIS-Vest.
En kommune i hvert helseforetaksområde må ta på seg å være kjernekommune og vil få noe
mer administrativt ansvar for gjennomføringen av prosjektet enn de andre kommunene. Det
bør være et tilstrekkelig antall kommuner og tilhørende ALIS med i området til at det blir en
hensiktsmessig størrelse slik at ALIS’ene kan utgjøre en veiledningsgruppe. En nærliggende
oppgave for kjernekommunen vil være å bidra med veilederressurs til den obligatoriske
gruppeveiledningen.
Det utfordrende sykehusåret
Innføringen av obligatorisk spesialistutdanning i allmennmedisin for fastleger, gjør at det
såkalte «sykehusåret» som inngår som en del av spesialistutdanningen, også er obligatorisk.
Dette representerer en utfordring på flere måter, og endringer mht. dette foreslås i
spesialistforskriften. I forskriften er det ikke spesifisert hvilken tid ALIS skal bruke på å oppnå
forskriftsfestede læringsmål. Men også i den nye spesialistutdanningen, vil ALIS være
avhengige av utdanningstid i andre utdanningsorganisasjoner enn sin egen kommune. For å
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sikre at fastleger i Nord-Norge får mulighet til å gjennomføre et effektivt spesialiseringsløp i
allmennmedisin er det nødvendig å sikre bedre tilrettelegging og forutsigbarhet knyttet til
gjennomføring av sykehusåret. Prosjektet legger opp til et tett samarbeid med Helse Nord i
så måte.
Konklusjon
ALIS-Nord kan gi Nord-Norge et fortinn i en nødvendig videreutvikling av fastlegeordningen
og samhandlingsreformen. Helse Nord RHF, KS og Legeforeningen har støttet
prosjektsøknaden og vil være viktige aktører i ALIS-Nord sammen med forsøkskommunene
og de fire overordnede samarbeidsorganene (OSO) i Region Nord.
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SAK 6/2019
Saksansvarlig:
Møtedato:

Robert Ketcher
4. februar 2018

Sak 6 /2019: Psykisk helsevern og rus – når det haster
Denne saken er en oppfølging av sak 27/2018.

Finnmarkssykehuset ved sine voksenpsykiatriske poliklinikker (VPP) og døgnenheter har
ansvar for å yte psykiatriske akuttilbud til befolkingen i Finnmark. Med akuttilbud menes å
kunne gi et tilbud innen 24 timer. Øyeblikkelig hjelp som krever umiddelbar hjelp ytes
av UNN.
Dette er i tråd med funksjonsfordelingen og anbefalingene i veilederen for DPS (IS-1388).

Fram til januar 2018 har kommunehelsetjenesten kunnet tatt kontakt med våre poliklinikker
og døgnenheter på dagtid ved behov for raskt oppstart av behandlingen eller akutt
innleggelser innen 24 timer.
Tilbudet på dagtid er uendret.
Fra og med 29.01.2018 ble det i tillegg etablert et vaktsystem med psykiatere som er
tilgjengelig for våre døgnenheter fra kl. 15.00 til 22.00 på hverdager og kl. 08.00 til 22.00 i
helgene.
Dette er ikke en psykiatrisk vakttjeneste, men en beredskapsordning for våre døgnenheter
hvor psykiaterne har mulighet til å delta i direkte pasientkonsultasjoner ved bruk av telefon
og/eller Skype.
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Kommunehelsetjenesten/legevakt kan ta direkte kontakt med våre døgnenheter etter kl. 15.30
ved behov for innleggelse innen 24 timer. Øyeblikkelig innleggelser må fortsatt sendes direkte
til UNN utenom våre døgnenheter. Den enkelte kommunen bes å ta kontakt med sin
respektive døgnenhet ved DPSet:
DPS Vest-Finnmark: Døgnenheten Alta: 78 48 39 60
DPS Midt-Finnmark/SANKS: Døgnenheten Lakselv: 78 46 45 70
DPS Øst-Finnmark: Døgnenheten Tana: 78 92 74 13
Telefonen betjenes av døgnenhetene, som vil ta kontakt med psykiater på vakt hvis det er
behov for spesialistvurdering i forbindelse med en eventuell innleggelse eller generell råd og
veiledning på ettermiddagstid til kommunehelsetjenesten. Ved behov vil direkte kontakt
mellom kommunelege og beredskapslege bli ordnet.
Gjennom det nye vaktsystemet gis det på DPS-nivå et akuttpsykiatrisk tilbud innen 24 timer
på VPP/døgnenheten på dagtid, og nå også med mulighet for innleggelse etter kl.15.30 på
lokal døgnavdeling.
Ordningen vil gi flere pasienter et tilbud lokalt i Finnmark, framfor å måtte få sitt akuttilbud
på UNN i Tromsø. Målet er å unngå unødvendig transport av pasienter til Tromsø og redusere
bruk av tvang.

Oversikt over endring i pasientstrømmen mellom UNN og Finnmarkssykehuset

Innleggelser på
UNN
Innleggelser i FIN

2017
366

2018
299

Differanse
-67

85

220

+135

Forslag til vedtak:
OSO tar informasjon gjeldende akuttilbud i klinikk psykisk helsevern og rus til orientering.
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SAK 7/2019
Saksansvarlig:
Møtedato:
Sak 8/2019:

Vivi Brenden Bech
4. februar 2019
Oppnevning av ny leder OSO

I inneværende periode skal OSO i henhold til vedtektene ledes av representant fra
kommunene, mens nestleder skal være fra Finnmarkssykehuset. Kommunene har ikke
funnet representant og OSO har dermed i inneværende periode vært ledet av
Finnmarkssykehuset. Det er ikke innkommet forslag til ny lederrepresentant.
Forslag til vedtak:

1: …………… velges som ny leder av OSO for perioden fra februar 2019 og de kommende to år
til februar 2021.
2: Som nestleder velges Eva Håheim Pedersen

18

SAK 8/2019
Saksansvarlig:
Møtedato:

Vivi Brenden Bech
4. februar 2018

Sak 8/2019: Referatsaker
A: Referat fra møte i samhandlingsutvalget med primærhelsetjenesten, 18.10.18
B: Referat fra møte i samhandlingsutvalget med primærhelsetjenesten, 06.12.18
C: Møtereferat lokalt faglig samarbeidsutvalg Vest-Finnmark 12.12.18
D: Møtereferat lokalt faglig samarbeidsutvalg Øst-Finnmark 27.09.18
Forslag til vedtak:
OSO tar referatsakene til orientering
A:
REFERAT FRA MØTE I SAMHANDLINGSUTVALGET MED PRIMÆRLEGETJENESTEN - 18.10.2018

Tilstede på møtet:
Direktør Finn Henry Hansen (Helse Nord RHF), fastlege/kommuneoverlege Mona Søndenå (SørVaranger kommune/foretaksområde Finnmark), rådgiver Guri Moen Lajord (samhandlingsavdelingen
UNN), Anne Grethe Olsen kvalitets- og utviklingssjef Finnmarkssykehuset),
praksiskoordinator/fastlege Helgelandssykehuset Anita Husveg – på VK, leder av
samhandlingsavdelingen Steinar Pleym Pedersen (Nordlandssykehuset HF),
praksiskoordinator/fastlege UNN Leif Røssås, nestleder OSO Nordland Marion Celius, medisinsk
rådgiver Raymond Dokmo (Helse Nord RHF), samhandlingssjef Knut Roar Johnsen
(Helgelandssykehuset) – på VK, Leif Arne Asphaug-Hansen (samhandlingsenheten
Finnmarkssykehuset), seksjonsleder samhandlingsavdelingen UNN Magne Nicolaisen,
kommuneoverlege Frode Risdal (Harstad kommune/foretaksområde UNN) – på VK, rådgivende lege i
samhandlingsavdelingen Nordlandssykehuset Erik Martinsen

Forfall:
Leder OSO UNN (nyvalgt), leder OSO Finnmark Ellen Becker Brandvold, legeforeningens regionsutvalg
nord Paul Olav Røsbø, Lisa Friborg fra KS

Øvrige inviterte:
Sture Pettersen – e-helseleder Finnmarkssykehuset, Andreas Moan – prosjektdirektør Helse Sør-Øst
på VK

Oppsummering og oppfølgingspunkt fra møtet i dag 18.10.18:




Det bør utarbeides en null-analyse av status på e-helse i dag som referansepunkt for
å kunne evaluere utviklingen på området. Sture lager et notat om dette.
Beskjed til Finn Henry fra både helseforetak og fastleger om praktiske problemer
knyttet til gjennomføring av videokonferanser eller andre e-helsetjenester. Han
adresserer så disse til rett instans.
Samhandlingsutvalget avventer behandlingen i OSO UNN av Norsk forening for
allmennmedisins (NFA) dokument om anbefalt oppgavefordeling mellom
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spesialisthelsetjenesten og fastlegene. Vurderer eventuell videre behandling i
utvalget etter dette.
Viktig at de koordineringsfunksjonene om meldingsbasert kommunikasjon som
KomUt hittil har ivaretatt, fortsatt blir ivaretatt (jf forslaget i statsbudsjettet om å
legge ned KomUt).
Det er ønskelig at OSO-medlemmer også fra andre foretaksområder enn
Nordlandssykehuset, deltar i møtene i samhandlingsutvalget.

1.

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjent uten merknader.

2.

Godkjenning av referat fra forrige møte
Godkjent uten merknader.

3.

Oppfølgingspunkt fra forrige møte 30.08.18
(Hva som er gjort står i kursiv.)
 Konferanse om pakkeforløp psykisk helse og rus i Bodø 08.10 og i Tromsø 09.10.
Viktig å delta. Flere av medlemmene i samhandlingsutvalget deltok på en av disse
konferansene, men var verken imponert over informasjonen eller
implementeringsplanen. Det er laget en gruppe på UNN som skal jobbe med
implementering – sak til neste OSO-møte. Skal tas opp på fagdager i Lofoten. Alle
helseforetakene jobber nå med implementering.
 Samhandlingslederne i helseforetakene oppfordres til å legge frem for utvalget
status i dag og planer (strategi, tiltak mv.) for e-helse (klassisk telemedisin,
videokonferanser, e-læring og annen elektronisk kommunikasjon mellom enheter og
nivåer) for eget helseforetak/helseforetaksområde. Både status og planer må være
forankret i egen ledelse og i kliniske miljøer. Problemstillingen tas opp i møte mellom
Helse Nord RHF og samhandlingslederne før neste møte i samhandlingsutvalget.
Presentert på dagens møte i samhandlingsutvalget.
 E-helseleder Sture Pettersen i Finnmarkssykehuset inviteres til kommende møte i
samhandlingsutvalget for å redegjøre mer for e-helsesatsingen i eget helseforetak.
Deltok på dagens møte, og redegjorde for status i Finnmarkssykehuset, samt tanker
om temaet fremover.
 Oppfordring til å avgi høringsuttalelse til Helse Nords utkast til strategiplan 20182035. Frist medio oktober! Kommet mange høringsuttalelser.
 KS oppfordres til å utarbeide en strukturert oppsummering av hvordan kommunene
opplever samhandlingen med helseforetakene. KS har ikke levert en slik
oppsummering foreløpig. Finn Henry og Guri presenterte imidlertid en oppsummering
og analyse av kommuneundersøkelsen på et møte i Regionalt samarbeidsutvalg
mellom Helse Nord RHF og KS nylig.
 Samhandlingslederne forventes å følge opp arbeidet med å få rekruttert
representant for fastleger/kommuneoverlege fra sykehusområdene i Helgeland og
Nordland. Dette er ivaretatt.

4.

Ny giv for e-helse i nord – hvilke modne frukter er klare for høsting? v/Sture Pettersen
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Nord-Norge var lenge i forkant når det gjelder e-helse og telemedisin, men er kommet i
bakleksa etterhvert.
E-helseleder i Finnmarkssykehuset presenterte status i Finnmarkssykehuset, og han
presenterte også planer og tanker for fremtiden.
10% av budsjettet i Finnmarkssykehuset brukes til pasienttransport. Tar man med transport
av ansatte øker tallet ytterligere. Det er altså snakk om store beløp for hver pasient. I tillegg
kommer den personlige belastningen for den enkelte pasient. Dersom en del av disse
pengene kunne omdisponeres til pasientbehandling ville dette komme flere pasienter til
gode.
E-helsefeltet er delt i 4 områder:
 Digitalisering av arbeidsprosesser
 Sammenheng i pasientforløp
 Bedre utnyttelse av data
 Organisering og opplæring
Behov for en felles samhandlingsplattform der pasienten også deltar. Begynner med e-helse
poliklinikk allerede nå, men i liten skala. Den skal bygges gradvis opp.
E-helsetjeneste i Finnmark (stor entusiasme blant fagfolk for å ta i bruk dette, mange ser stort
behov):
I bruk:
Rus/psykisk helse (mest i Øst- og Midt-Finnmark, økt mye det siste året), VAKE Nordkapp
(sanntids video og monitoreringsdata), UL Alta (jordmor i Alta – gynekolog i Hammerfest)
Prosjekter:
Kreft, sår, KOLS, diabetes, fysioterapi, inn- og utskrivningsmøter, kirurgi (kirurger i
Hammerfest/Helgelandssykehuset kan få fjernassistert støtte og veiledning i sanntid under
operasjoner fra erfarne kirurgspesialister på UNN – gastrokirurgi foreløpig), FACT
Teknologi (en del utfordringer):
Digitale pasienttjenester (innsyn), dialogmeldinger mellom fastlege og sykehus, lyd/bilde,
kliniske systemer.
Vi har allerede i dag mange ulike tjenester som fungerer, men det viktige er at disse
integreres i journalen.
For polikliniske kontroller kan man tenke seg at slike tjenester skal øke i bruk; særlig der
røntgen ikke er nødvendig kan kontroller av pasienter med hudlidelser, innen ortopedi løses
ved e-helseløsninger. Det er trolig store summer å spare på slike kontroller.
Den største utfordringen nå er ISF-regelverket (6.2 Videokonsultasjoner).
Det kan se ut som om utfordringen med takst for fastleger knyttet til videokonsultasjoner er
løst ved bruk av takst 14/14d. Teksten i takstheftet er nå for takst 14: Møtegodtgjørelse med
reisetid når legen deltar i tverrfaglige samarbeidsmøter (herunder telefonmøter med mer enn
2 deltagere og videokonferanse) med helse- og/eller sosialfaglig personell som et ledd i
behandlingsopplegg for enkeltpasienter.
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Det er viktig å harmonisere regelverk for finansiering av slike tjenester, både i
spesialisthelsetjenesten og i primærhelsetjenesten. I tillegg til dette må man også se på
mulighetene innen gjeldende regelverk/takstsystem.
Harstad kommune har inngått en avtale med legeforeningen som muliggjør at fastlegene skal
være til disposisjon for ukentlige samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten, pasienten og
primærhelsetjenesten; særlig i forbindelse med utskriving av pasienter. Samhandlingsarena.

5.

Redegjørelse for status e-helse i hvert HF-område v/samhandlingslederne
Finnmarkssykehuset:
Dette er allerede redegjort for av e-helseleder Sture Pettersen. I tillegg jobber
Finnmarkssykehuset med et fagnettverk for sykepleiere. Kompetanseoverføring (begge veier)
vil være en viktig del av e-helsetjenestene.
UNN:
”FRESK” (elektronisk kurve, DIPS Arena, strukturert journal, pasientforløp, selvinnsjekk,
digitalt mediearkiv), SMS-varsling, digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten.
-

Pasientsentrert helsetjenesteteam utvides til også å omfatte kommunene Lenvik,
Balsfjord, Karlsøy i tillegg til Tromsø og Harstad kommune.
Fengselshelseprosjektet
Behandling hjem til pasienten: Barne- og ungdomspsykiatri ”eCAP”
Nasjonalt oppdrag fra Hdir og Bufdir: Videotjenester for barn i barnevernsinstitusjoner
Forebygging av fall intrahospitalt
Videostøttede spesialisthelsetjenester i nord (dette prosjektet bør vi komme nærmere
tilbake til senere).

Norsk helsenett har ikke levert så gode tjenester på dette området som vi har forventet.
Kvaliteten på en del av lyd- bildeaktiviteten er vanskelig, noe som kan medvirke til mindre
bruk enn ønskelig. Dette bør adresseres både helsenettet, Helse Nord IKT og direktoratet for
e-helse.
Nordlandssykehuset:
Brukergrensesnittet er en utfordring, også innad i helseforetaket. E-helse er ett av de 6
hovesatsingsområdene i strategisk utviklingsplan. Bruken er foreløpig ikke så stor; lite i bruk i
klinisk aktivitet, men mer på administrativt område.
- Jobber nå med å delta i etablerte nettverk, samt etablere nye.
- Gjennomgang av større investeringer innen teknologi og e-helse, 2019.
- Etablere en rullerende årsplan med oversikt.
- Pasientlogistikk – er i bruk.
- Samarbeid og gode partnere i et forpliktende strategisk samarbeid; helsehuset i Bodø
- Utprøving av velferdsteknologi hjemme hos pasienten
- Peritoneal dialyse i hjemmet
Planene er visjonære, men gjennomføringen av kjent og utprøvd teknologi («modne frukter»)
mer utfordrende.
Helgelandssykehuset:
Har også problemer med lyd- bilde kommunikasjon, som andre tidligere har nevnt.
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Vært i kontakt med ”fremtidens sykehus i Danmark”, www.fremtidenssygehuse.dk som har
kommet lenger enn vi har i Norge. Skal ha møte med direktøren der i neste uke.
Helglandssykehuset skal ha en samhandlingskonferanse nå hvor e-helse er et viktig tema.
E-helsebaserte tjenester:
- Psykisk helse og rus
- Diabetes
Det bør utarbeides en null-analyse av status på e-helse i dag som referansepunkt for å kunne
evaluere utviklingen på området. Sture lager et notat om dette.
Oppsummering:
- Det er fortsatt tekniske utfordringer: Norsk Helsenett, e-helsedirektoratet og Helse Nord
IKT adresseres vedørende disse utfordringene. Finn Henry ønsker tilbakemelding om
konkrete problemstillinger på dette feltet slik at han kan ta dette opp med de aktuelle
parter.
- Sette e-helse på dagsorden slik at det blir mer operativt – lage implementeringsløp som
man kan samarbeide om.
- Tenke på storskala implementering av tjenester som egner seg for dette. (Helse Vest har
her kommet langt.)

6.

Nye og mer effektive arbeidsformer i helseforetakene v/Andreas Moan
Regional utviklingsplan i Helse Sør-Øst har 4 satsingsområder:
1 Nye arbeidsformer og bedre bruk av av teknologi – mer brukerstyring
2. Samarbeid om de som trenger det mest – integrerte helsetjenester
3. Redusere uønsket variasjon – samvalg knyttes til uønsket variasjon
4.Ta tiden tilbake – mer tid til pasientrettet arbeid
Systematisk gjennomføring på disse feltene og ikke sporadisk slik som nå.
Andreas sitt postulat: Det mest innovative vi kan gjøre er å ikke finne på noe nytt, men
kopiere med begeistring det andre har gjort.
Vi har tatt ut ”overføring til kommunene” fra våre fremskrivninger, sier han.
Alternativ: nye og fleksible måter å jobbe på
Fleksibel betyr blant annet at oppgavene kan løses på ulike steder og at gevinsten kan oppstå
både her og der.
- Helst hos pasienten
- Kanskje på sykehuset
- Eller hos primærhelsetjenesten
- Eller.....
Nye arbeidsformer og bedre bruk av teknologi:
Brukerstyring og digital oppfølging i poliklinikk: sender ut spørreskjema til pasienten som
oppfølging av sykdommer som f.eks. epilepsi. 11 kronikerområder i Danmark følges opp på
denne måten. Telefonkonsultasjoner økt fra 20 til 32%, 48% av konsultasjonene redusert,
samlet antall poliklinikkbesøk redusert med 25%. Hvis danskene klarer 25% reduksjon, kan da
Helse Sør-Øst klare 20%?
Sunnaas har jobbet på denne måten allerede nokså lenge.
Psykisk helsevern har også tatt i bruk slike løsninger; ”e-mestring”.
Nettverkssykehus – virtuelt sykehus.
Fungerer i stor grad i USA (Mercy). Egner seg godt i norske sykehus.
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Robotkirurgi er et eksempel.
Hva stopper oss: Teknologi, personvern, finansiering. Fra 2019 kommer
særtakstgruppefinansiering – du får betalt for ”å håndtere pasienten en periode”.

•

Samarbeid om de som trenger det mest:
Hvem er de som trenger helseforetaket mest? Pasienter med et årlig snitt på 17 kontakter, 19
dager liggetid, fikk behandling for 3,5 ulike hoveddiagnoser, 56% av pasientene hadde en
eller flere reinnleggelser.
Stor gevinst for både pasient og helseforetak hvis man tar ekstra vare på disse pasientene.
(Eksempel: Valencia, Kaiser permanente.)
Pasienten følges opp av ”case manager” (sykepleier) i Valencia: Identifiserte 3% av
befolkningen som var stormottakere av helsetjenester, og disse ble fulgt opp av «case
manager». Resultater:
• Reduserte akuttinnleggelsene med 77 %
• Reduserte sykehusinnleggelsene med 70 %
Overfører man til norske forhold ville dette gitt en reduksjon i innleggelser med 26% i Helse
Sør-Øst.
I Danmark ansettes 1000 brobyggersykepleiere nå.
UNN har utviklet pasientsentrerte helsetjenester som også er et meget godt tiltak.
Arenafleksibilitet – å bringe behandlingen dit pasienten er og ikke omvendt; ambulant akuttteam i psykiatri. Team som kommer hjem til akutt psykiatrisk syk pasient innen 4 timer etter
henvisning (Ålesund).
Hjemmesykehus: (AHUS og Oslo Universitetssykehus). Behandling for syke barn slik at de
slipper å være på sykehus. I Valencia drives slike ”hjemmesykehus” i større skala.
Hdir ny veileder i 2018: Oppfølging av personer med store og sammensatte behov
Mange ressurser – mye krøll (store sykehus og store kommuner)
Mindre ressurser – folk kjenner hverandre (lite sykehus og små kommuner)
Hvilke tiltak egner seg hvor?
Hvor får vi mest effekt? Hva er lettest å starte med?
Samarbeid om de som trenger det mest.
0,5 (sykepleier) stilling på sykehuset og 0,5 (sykepleier) stilling i kommunen. De og legene vet
langt på vei hvilke pasienter dette dreier seg om.
Arbeidsverktøy: telefon
Prehospitalt personell som venter på vakt?
Flytte kunnskap, ikke pasient. Se på pasienten sammen.
I helseforetaket: koble akuttmottakene med videokonferanse
Felleskonsultasjon video med pasient hos fastlegen
Helse Førde: videokonferanseutstyr på sykehjemmene
Informasjon følger pasienten inn og ut av sykehuset.
Meldingsutveksling har ikke nådd legene hos oss.
Hvorfor snakker ikke fastlege og spesialist om meg som kroniker når jeg er innlagt?
Dialogfunksjonalitet etablert i helse Vest, under planlegging i Helse Nord og Sør-Øst.
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Andreas mener at evne til endring stiger med avstanden til Oslo sentrum.
Skal ikke overføre oppgaver, men jobbe SAMMEN.
Tenk om det hadde vært en ”knapp” på Helsenorge.no som pasienten kunne trykke på slik at
alle behandlere kan snakke sammen og få innsyn i journalen. Journalen er pasientens
eiendom, ikke sykehuset eller fastlegens – dette er noe mange helsearbeidere glemmer.
Spørsmål om man kan bli enige om viktige prinsipper blant de ulike helseforetakene. Starte
smått, så eskalere.
Kan takstsystemet brukes for å øke samarbeidet, evt. er der andre økonomiske insentiver,
evt. ikke-økonomiske insentiver?
NFA (norsk forening for allmennmedisin) har utarbeidet et dokument som beskriver anbefalt
samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og fastlegene, men dette er ikke forankret i
spesialisthelsetjenesten. Dette er behandlet i fastlegerådet i UNN, og skal videre til OSO UNN.
Det er også et KSU under etablering for implementering av dokumentet.
Samhandlingsutvalget venter på behandlingen av dette dokumentet i UNN, og så vurderes
videre tiltak ut fra dette.

7.

Kommuneundersøkelsen - oppsummerende sak for Regionalt samarbeidsutvalg – videre
oppfølging i de enkelte OSO-områder /Jfr sak 16/2018 i vedlagte saksdokumenter til møte i
regionalt samarbeidsutvalg)
03.10 var det møte i Regionalt samarbeidsutvalg mellom Helse Nord RHF og KS. Til dette
møtet hadde Finn Henry og Guri utarbeidet en analyse av kommuneundersøkelsen. Finn
Henry ga i møtet en fortolkning og vurdering av de analyser som var gjort av svarene som
kom inn i forbindelse med undersøkelsen. Det ble presisert i møtet at fortolkningen var gitt
med ståsted i spesialisthelsetjenesten, og at det derfor er svært viktig at kommunene selv
bruker kartleggingen aktivt, både i egen regi, gjennom KS og i de respektive OSOer for å
supplere og komplettere bildet. Det vises i denne sammenheng til sak om dette til møte 3.
oktober 2018 i Regionalt samarbeidsutvalg mellom Helse Nord RHF og KS.
Kommuneundersøkelsen bør for øvrig sees i sammenheng med den dokumentasjonen om
demografiske utviklingstrekk som Helse Nord RHF har laget.
I Nordlandssykehuset vil man ta utgangspunkt i svarene fra de enkelte kommunene ved
forestående samarbeidsmøter med kommunene for å få en mer likestilt dialog. De andre
OSOene skal, eller har allerede, hatt kommuneundersøkelsen til behandling.

8.

Neste møte
Møte i Tromsø 6. desember

9.

Eventuelt
KomUT foreslått avviklet i neste års Statsbudsjett. Dette ble kort drøftet i dagens møte. Det
er viktig at funksjonen til KomUt ivaretas og videreføres, men kanskje ikke så viktig hvem som
gjør dette.

Langnes flyplass
Mona Søndenå
Referent
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B:
REFERAT FRA MØTE I SAMHANDLINGSUTVALGET MED PRIMÆRLEGETJENESTEN - 06.12.18

Tilstede på møtet:
Direktør Finn Henry Hansen (Helse Nord RHF), fastlege/kommuneoverlege Mona Søndenå (SørVaranger kommune/foretaksområde Finnmark), leder av samhandlingsavdelingen Steinar Pleym
Pedersen (Nordlandssykehuset HF), praksiskoordinator/fastlege UNN Leif Røssås, medisinsk rådgiver
Raymond Dokmo (Helse Nord RHF) – på VK, samhandlingssjef Knut Roar Johnsen
(Helgelandssykehuset) – på VK, seksjonsleder samhandlingsavdelingen UNN Magne Nicolaisen,
kommuneoverlege Frode Risdal (Harstad kommune/foretaksområde UNN), rådgivende lege i
samhandlingsavdelingen Nordlandssykehuset Erik Martinsen,

Forfall:
Leder OSO UNN Håvard Gangsås, leder OSO Finnmark Ellen Becker Brandvold, legeforeningens
regionsutvalg nord Paul Olav Røsbø, Lisa Friborg fra KS, praksiskoordinator/fastlege
Helgelandssykehuset Anita Husveg, nestleder OSO Nordland Marion Celius, rådgiver Guri Moen
Lajord (samhandlingsavdelingen UNN), praksiskonsulent/fastlege Vesterålen Magnus Fosen
Skoglund, samhandlingsleder Vivi Brenden Bech (Finnmarkssykehuset)

Øvrige inviterte:
Avdelingsdirektør Beate Huseby, Helsedirektoratet – på VK

Oppsummering og oppfølgingspunkt fra møtet i dag 06.12.18:









Det anmodes om at referat fra møtene i Samhandlingsutvalget sendes medlemmene
i OSO samt kommuneoverlegene i hele Helse Nord-området i tillegg til de som
allerede får referatene. Viktig med bred distribuering.
Som på forrige møte anmodes det om å melde til Finn Henry fra både helseforetak
og fastleger om praktiske problemer knyttet til gjennomføring av videokonferanser
eller andre e-helsetjenester. Han adresserer så disse til rett instans.
Samhandlingsutvalget ønsker i 2019 å se nærmere på utskrivningsklare pasienter sett
fra fastlegenes perspektiv. Dette for å se om man kan ha en tilnærming til
forebygging av innleggelser og for å tilbudet til og livskvaliteten til storforbrukerne
av sykehustjenester.
Samhandlingsutvalget ber om at saken om forbedret avvikssystem mellom
kommuner og helseforetak prioriteres. Denne saken har vært satt på dagsorden
lenge, men har fortsatt ikke fått noen avklaring. Finn Henry og Raymond prøver å få
fortgang i saken, og det er ønskelig med en konkret plan til neste møte i
samhandlingsutvalget primo februar.
Møte mellom samhandlingslederne, Finn Henry og Raymond for å starte arbeidet
med å konkretisere samhandlingstiltakene i oppdragsdokumentet 2019 og samordne
arbeidet med tiltqaksplaner.
Dokumentet Anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehus fra NFA bør
behandles i fastlegerådene i de ulike OSO-områder og deretter i det enkelte
OSO.(Allerede gjort i OSO for Troms/Ofoten). Etter drøfting og forankring bør
anbefalingene implementeres i alle helseforetak i Helse Nord-området.
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Frode utarbeider et notat om ny måte å håndtere storforbrukere av sykehustjenester
i Harstad – samhandling mellom helseforetak og kommune.
Samhandlingsutvalget ber om å bli orientert om konkret plan for implementering av
dialogmeldinger mellom fastleger og sykehus til neste møte i samhandlingsutvalget.
Samhandlingslederne forventes å følge opp arbeidet med å få rekruttert
representant for fastleger/kommuneoverlege fra Helgelandssykehuset og
Nordlandssykehusets områder.

10. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjent uten merknader.
Det ble sendt ut feil dokument vedrørende PKO til dette møtet. Grunnlagsdokumentet skulle
vært sendt ut, men i stedet ble høringssvaret på samme dokument fra OUS sendt ut. Dette
rettes opp i innkallingen til neste møte der praksiskonsulentordningen skal drøftes.

11. Godkjenning av referat fra forrige møte
Godkjent uten merknader.

12. Oppfølgingspunkt fra forrige møte 30.08.18
(Hva som er gjort står i kursiv.)
 Det bør utarbeides en nullpunktanalyse av status på e-helse i dag som
referansepunkt for å kunne evaluere utviklingen på området. Sture lager et notat om
dette.
 Beskjed til Finn Henry fra både helseforetak og fastleger om praktiske problemer
knyttet til gjennomføring av videokonferanser eller andre e-helsetjenester. Han
adresserer så disse til rett instans. Kun Finnmarkssykehuset som har gitt
tilbakemelding. Savner flere tilbakemeldinger.
 Samhandlingsutvalget avventer behandlingen i OSO UNN av Norsk forening for
allmennmedisins (NFA) dokument om anbefalt oppgavefordeling mellom
spesialisthelsetjenesten og fastlegene. Vurderer eventuell videre behandling i
utvalget etter dette. Denne saken ble behandlet i dagens møte, og de andre
helseforetakene oppfordres til å behandle dokumentet på samme måte.
 Viktig at de koordineringsfunksjonene om meldingsbasert kommunikasjon som
KomUt hittil har ivaretatt, fortsatt blir ivaretatt (jfr forslaget i statsbudsjettet om å
legge ned KomUt). Det er sendt mange høringsuttalelser fra UNN-området, men
hvordan dette har gått vet vi ikke.
 Det er ønskelig at OSO-medlemmer også fra andre foretaksområder enn
Nordlandssykehuset, deltar i møtene i samhandlingsutvalget. Drøftet kort på dagens
møte hvilke tiltak som skal til for å øke deltagelsen fra OSO-lederne/nestlederne.

13. Oppdatert samhandlingsstatistikk i regionalt perspektiv v/avdelingsdirektør Beate Huseby,
Helsedirektoratet
Samhandlingsstatistikk startet man med da Samhandlingsreformen kom. Er utarbeidet årlig
siden dette. Siste analyser ble presentert i dagens møte av avdelingsdirektør i
Helsedirektoratet Beate Huseby.
Her refereres noen av hovedpunktene. Hennes powerpointpresentasjon legges ved referatet.
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Vi lever med det vi døde av før – for hvert år med økt levealder får vi 1,5 mnd med sykdom.
Økt levealder gir økt pleiebehov. Fra 2006 til 2016 økte andelen av sykdomsbyrden som
skyldtes ikke-dødelig helsetap fra 48% til 52%. Andelen var størst hos kvinner.
Den absolutte sykdomsbyrden i Norge økte fra 1,16 millioner helsetapsjusterte leveår i 2006
til 1,21 millioner i 2016.
Bruk av fastleger:
Flere enn før som bruker fastlegen, men det er færre som bruker legevakt. De som bruker
legevakt bruker denne mer enn før.
De eldste gruppene bruker fastlegen mer enn før, men denne økningen gjelder ikke for NordNorge.
Flere undersøkelser viser at 4 av 10 innleggelser hos eldre kunne potensielt vært forebygget.
Dette gjelder tre hovedgrupper sykdommer:
Forebyggbare ved vaksinering (influensa o.s.v.)
Forebyggbare kroniske tilstander (astma, KOLS, diabetes, epilepsi, under- og feilernæring
o.s.v.)
Forebyggbare andre tilstander (liggesår, hudinfeksjoner o.s.v.- hoftebrudd er ikke med i
denne gruppen)
Andelen av øhjelpsinnleggelser blant eldre over 80 år som er potensielt forebyggbare har
økt. Dette er ressurskrevende pasienter. Dette gjelder influensa, lungebetennelser,
hjertesvikt, urinveisinfeksjon, atrieflimmer og KOLS som de største gruppene.
Storforbrukere:
10% av pasientene bruker 63% av ressursene (DRG-poeng), 5 % bruker 50% av ressursene og
20% bruker 80% av ressursene. Det er døgnvirksomhet som tar de fleste ressursene.
Tallene er enda større for psykisk helsevern der 10% bruker nesten 80% av ressursene.
Utskrivningsklare pasienter:
Antall utskrivningsklare pasienter er redusert, men fra 2018 har det vært en kraftig økning,
og i 2018 er vi tilbake på 70% av tallene fra 2011.
Nesten alle er over 67 år, de fleste over 80 år. Gjennomsnittlig liggetid er redusert – altså
skrives disse noe tidligere ut enn før. De som er meldt utskrivningsklare har større sjanse for
reinnleggelse, men det er ikke slik at pasienter over 80 år har større sjanse for reinnleggelse
enn pasienter under 80 år.
Utskrivningsklare pasienter: Nordland hadde flest utskrivningsklare pasienter før reformen,
men er lavest i Nord-Norge nå. I Finnmark er det motsatte tilfelle hvor det var et lavt antall
utskrivningsklare pasienter i 2011, men dette har økt mye etter reformen.
Antall reinnleggelser er noe lavere i Helse-Nord-området enn i Helse Vest.
Det vises ellers til vedlagt presentasjon fra Beate Huseby.
Fra diskusjonen etter presentasjonen:
Det meste av statistikk om storforbrukere tar utgangspunkt i sykehusene, mens volumet
kanskje kunne vært redusert dersom man tok utgangspunkt i forbruket av kommunale
tjenester, inkludert hos fastlege.
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Samhandlingsutvalget ønsker å se nærmere og mer systematisk på dette perspektivet i 2019
når NPR-data (sykehusene) og KUHR-data (kommunehelsetjenesten) koples.
Møter mellom kommuneadministrasjon og fastlegene er mangelfull til tross for at der er
etablert samarbeidsutvalg. Mange kommuner mangler også møtearenaer mellom fastleger
og kommuneoverleger. Dette er potensielt viktige arenaer for å drøfte samarbeid også med
helseforetakene.
Det etableres stadig nye arenaer for samhandling/samarbeid mellom helseforetak og
fastleger. I Lofoten er dette vel etablert. På Helgeland har man besluttet å prøve ny struktur
på møter mellom Helgelandssykehuset, kommuneadministrasjonene og fastlegene – oppstart
i februar neste år. Møtene legges til de fire byene: Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen og
Brønnøysund.

14. Status mht vurdering av alternative muligheter/løsninger for elektronisk avvikshåndtering
mellom nivåene v/Magne og Raymond
Nok en gang ble avvikshåndtering drøftet i samhandlingsutvalget:
Kommunikasjon og samhandling mellom kommunene og helseforetakene er fortsatt ikke god
nok.
Journalister i VG jobber for øyeblikket med en større sak om dette, der man med
utgangspunkt i Riksrevisjonens rapport fra ca to år tilbake, vil av VG bli fulgt opp for å sjekke
hva helseforetakene har gjort i mellomtiden mht å korrigere mangler og avvik. .
UNN har gjort en internrevisjon om etterlevelse av samarbeidsavtale 3 og 5 mellom
helseforetaket og kommunene. Det er utarbeidet en revisjonsrapport med 5
forbedringspunkt (se vedlagte powerpointpresentasjon for flere detaljer).
Som tidligere slått fast er systemet for behandling av samhandlingsavvik for tungvint – dette
gir en terskel for melding av avvik (mye klipp og lim). Det ønskes et regionalt avvikssystem
som er felles for helseforetakene og kommunene.
Samhandlingsenheten ved UNN har laget et notat om samhandlingsavvik til UNN,
samhandlingsavvik fra UNN og fakturainnsigelser.
Hvilke avvik meldes det om til UNN:
 Mangelfull eller manglende tidligmelding om utskriving
 Melding om utskrivningsklar pasient mangler
 Medikamentliste er ikke oppdatert
 Mangelfull eller manglende epikrise
 Mangler medisiner eller utstyr
 Dårlig dialog rundt utskrivingsprodsessen
 UNN legger for sterke føringer for hvilke kommunale tjenester pasienten skal ha etter
utskriving

Leif Arne og Lena har tidligere laget et forslag til forbedring av avviksmeldingene. Disse skal
behandles i et forvaltningsråd for kvalitetssystemer i Helse Nord, men dette har tatt tid.
Rådet har første møte i disse dager. Saken drøftes videre med Finn Henry, og det forberedes
sak til ledermøtet i Helse Nord. Det vil sjekkes muligheten for et tilsvarende system som
Vestre Viken har. Samhandlingsutvalget ber om at dette arbeidet prioriteres siden dagens
system ikke fungerer.
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Det minnes også om at PKO-leder i Østfold Benny Adelved har utviklet et
samhandlingsverktøy som kalles ”Fastlegeportalen”. Dette er et samhandlingsverktøy som
muligens kan vurderes brukt også med tanke på avviksmeldinger. Dette bør sjekkes ut..
Samhandlingsutvalget er kritisk til at saken om avviksmeldinger har tatt så lang tid og det
fortsatt ikke er kommet forslag til løsning.
I Direktoratet for e-helses plan vedtatt av e-helsestyret ligger det en funksjonalitet om
avviksmeldinger i dialogfunksjonaliteten, men denne har ikke fått prioritet. Finn Henry
sjekker hvordan denne saken ligger an.
Samhandlingsutvalget anbefaler at også fastleger og kommunehelsetjenesten trekkes inn i
arbeidet med å finne en felles løsning for håndtering av avviksmeldinger.

15. Utkast til oppdragsdokument 2019 –samhandlingsfeltet. Kravet om å lage tiltaksplaner i
hvert HF-omåde/OSO-område
Til dagens møte i samhandlingsutvalget fikk vi tilsendt en oversikt over krav i
Oppdragsdokumentet for 2019 som omhandler samhandlingsfeltet; strategiske
samhandlingspunkt med et 4 års perspektiv. Dette var en god oversikt. Disse
samhandlingspunktene skal nå konkretiseres og så iverksettes. Dersom samhandlingsfeltet
skal prioriteres må dette gjenspeiles i krav fremsatt i oppdragsdokumentet.
Det er en generell oppfatning om at oppdragsdokumentet er for omfattende
og ordrikt. Det er derfor viktig at innholdet i de strategiske valgene er operasjonelle. Må
ikke se på samhandling som en oppgaveoverføring, men
som oppgaver som må løses i samarbeid.
En tiltaksplanen bør gjelde for de neste 4 år (2019-2022) og inneholde milepæler underveis.
Finansieringsordninger må understøtte nye behandlingsformer (e-helse).
I dagens møte i samhandlingsutvalget ble dette drøftet. Det ble lagt vekt på at det burde
utarbeides en felles tiltaksplan for samhandlingsfeltet for alle helseforetaksområdene, men
som forankres og iverksettes i de enkelte helseforetakene på måter som er tilpasset hvert
enkelt foretak.
Det anbefales å starte prosessen med et møte mellom samhandlingslederne i de ulike
helseforetakene, Finn Henry og Raymond – i løpet av første halvdel av januar.
Det skal da utarbeides en overbygning og veiledning som skal forankres, men som skal settes
i verk i de enkelte helseforetakene.
Harstad har god erfaring med KAD-senger i motsetning til mange andre kommuner der KADsengene blir brukt mindre enn intensjonen var. Harstad utvider nå tilbudet med 5 plasser –
på egen bekostning. I dagens møte kom det forslag om å invitere KAD-overlegen fra Harstad
til Samhandlingsutvalget for å fortelle om hvordan det jobbes med KAD-senger der.

16. Anbefalinger: samhandling mellom fastleger og sykehus – dokument fra Norsk forening for
allmennmedisin (NFA): Hvordan skal vi evt. spille inn og forankre, evt. supplere/modifisere
disse anbefalingene i OSO/fastlegerådene?
Dokumentet utarbeidet av NFA (Norsk forening for allmennmedisin) ble kort behandlet i
Samhandlingsutvalget i dagens møte. Dokumentet er viktig og bør i første omgang drøftes i
fastlegerådene, deretter i OSO. I UNN-området er dokumentet allerede behandlet slik, det
samme skjer i Nordlandssykehuset. Samhandlingsutvalget anmoder de øvrige fastlegeråd og
OSOer om å drøfte, forankre og implementere disse anbefalingene.
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Fastlegerådet i UNN ble etablert for 2 år siden, i Nordlandssykehuset starter dette opp i
februar 2019, men fortsatt har vi ikke opplysninger om at fastlegeråd er opprettet eller trådt i
funksjon i Finnmarkssykehuset eller i Helgelandssykehuset. Fastlegerådet på UNN stiller seg
villig til å bistå andre helseforetak i opprettelsen av fastlegerådene.

17. Neste møte
Vårens møter blir i Tromsø følgende dager: onsdag 06.02, onsdag 27.03, onsdag 22.05.

18. Eventuelt
Rapport om sykehusstrukturen på Helgeland ble lagt frem sist mandag. Medlemmer i gruppa
som har utarbeidet denne rapporten er alle eksterne. Primærforslaget er å legge ett sykehus
til Mo i Rana med DMS-er i de øvrige byene; Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund. Endelig
vedtak ventes i 2020 etter en lang prosess med høringsrunder e.t.c.
Praksiskonsulentordningen tas opp som tema på neste møte i Samhandlingsutvalget.
Frode presenterte en modell Harstad kommune starter med i disse dager hvor målgruppen er
pasienter som har mer enn 4 innleggelser i sykehus pr år. Når en av disse pasientene blir
utskrevet skal det utarbeides en behandlingsplan. Her er fastlegen sentral, men
behandlingsplanen utarbeides sammen med spesialisthelsetjenesten. Målet er å forebygge
nye innleggelser. Frode får i oppgave å skrive dette i et notat som sendes
samhandlingsutvalget v/Finn Henry.
Dialogmeldinger:
Det er fremdeles en bekymring i samhandlingsutvalget om fremdriften når det gjelder
implementering av dialogmeldinger. Ber om en konkret plan for implementering til neste
møte i samhandlingsutvalget. Det presiseres at Dag Nordvåg er oppnevnt som medlem av
utvalget som jobber med dette med Leif Røssås som vararepresentant.
Deltagelse/medlemmer i samhandlingsutvalget:
Fortsatt en utfordring med manglende fastlege/kommuneoverlege-representant fra
Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset. Adresseres samhandlingslederne i de
respektive helseforetak.

Langnes flyplass
Mona Søndenå
Referent
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C: Referat fra møte i lokalt faglig samarbeidsorgan Vest-Finnmark, 12.12.2018

Foreløpig REFERAT FRA MØTE 04/2018 I LOKALT FAGLIG SAMARBEIDSORGAN
(LFSO) VEST-FINNMARK
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Lyd/bilde
12.12.2018
Kl 13:00-15:00

TIL STEDE:
Helge Bjøru (Nordkapp), Marie Stavang (Alta), Silje Nicolaisen (Porsanger), Ingeborg Eliassen
(Finnmarkssykehuset), Renate Jacobsson (Finnmarkssykehuset), Ann-Karin Furskognes
(Finnmarkssykehuset), Ragnhild Nilsen (Finnmarkssykehuset), Grethe Rasmussen
(Finnmarkssykehuset), Kristine Brevik (Finnmarkssykehuset)
Møtet ble ledet av Helge Bjøru.

Sak 25/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste
Saksansvarlig: Kristine Brevik
Møtedato:
12.12.2018
Sak 25/2018: Godkjenning av innkalling og saksliste.
Vedtak:
Møteinnkalling og saksliste til LFSO vest møte 12.12.2018 godkjennes.

Sak 26/2018 Godkjenning av referat fra møte 13.09.2018
Saksansvarlig: Kristine Brevik
Møtedato:
12.12.2018
Sak 26/2018:

Godkjenning av referat fra møte 13.09.2018 (tidligere utsendt)

Vedtak:
Referat fra møtet i LFSO vest 13.09.2018 godkjennes.

Sak 27/2018 Referatsak: Protokoll fra møte 22.10. i OSO
_________________________________________________________________
Saksansvarlig: Kristine Brevik
Møtedato:
12.12.2018
Sak 27/2018 Referatsak: Protokoll fra møte 22.10 i OSO
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Det ble vist til at sak nr 30/2018 i protokollen fra OSO blir framlagt som sak 28/2018 i innkallingen.
Vedtak:
LFSO vest tar framlagt informasjon og protokoll til orientering.

Sak 28/2018 Mulighet for etablering av sykepleiefaglig nettverk – ivaretakelse
av pasient i KAD og sykestueseng
Saksansvarlig: Kristine Brevik
Møtedato:
12.12.2018
Sak 28/2018: Mulighet for etablering av sykepleiefaglig nettverk – ivaretakelse av pasient på KAD
seng (sykestueseng)
Saken er et oppdrag fra OSO som ber LFSO i øst og vest om å vurdere muligheter for etablering av
sykepleiefaglig nettverk knyttet til ivaretakelse av pasienter i KAD og sykestue seng.
Det opprinnelige forslaget fra OSO ble lagt fram i saken. Arbeidsutvalget i LFSO ba deltakerne i møte
diskuterer om nettverket skal være kun for sykepleiere eller også for annet helsepersonell.
Arbeidsutvalget ønsket også en diskusjon om og forslag til rollen de to utviklingssentrene for
sykehjem og hjemmesykepleie i Finnmark kan ha i et eventuelt faglig nettverk. Leder for
utviklingssenteret http://www.utviklingssenter.no/om-oss.176088.no.html (USHT) i Finnmark, Helge
Båtstad, har i samtale med saksansvarlig uttrykt positiv holdning til å delta i et slikt nettverk.
I møtet ble det etter noe utveksling av synspunkt enighet om at det kunne være nyttig med et faglig
nettverk i Finnmark knyttet til behandling av pasienter i KAD og sykestueplasser. Nettverket kan
eventuelt starte for sykepleiere og etter noe tid utvides ved behov. Deltakerne vurderte det som
positivt for kommunene å ha muligheter for å utvikle felles prosedyrer for behandling av pasienter
med både somatiske og psykiske og rus lidelser i KAD og sykestueseng. Helseforetaket stiller seg
positivt til å delta i et slikt nettverk, og har behov for mer konkret informasjon for å kunne oppnevne
deletakere til et slikt nettverk. Fra foretakets side ble det antydet at nettverket trolig bør drives av
ressurser som har nærhet til KAD og sykestue. Det var enighet om å foreslå for OSO at det opprettes
et arbeidsutvalg med representanter fra interessentene, som kan fremme forslag til mandat,
oppgaver, ansvar m.m. og på den måten få til et hensiktsmessig beslutningsgrunnlag for OSO.
Herunder hvem skal være ansvarlig for utarbeidelse og tilgjengeliggjøring av faglige prosedyrer og
retningslinjer, hvilken nettside kan de være tilgjengelig fra m.m.
Vedtak:
1- LFSO vest slutter seg til forslag om å etablere sykepleiefaglig nettverk for ivaretakelse av av
pasient i KAD eller sykestueseng, og anbefaler ett nettverk i Finnmark.
2- LFSO vest slutter seg til at forslagene i OSO sitt vedtak punkt B i-v må inngå i oppgaver for
nettverket
3- LFSO vest foreslår at OSO oppnevner en liten arbeidsgruppe med relevant representasjon fra
et par kommuner i øst og vest, de to USHT samt 3 fra klinikkene i foretaket. Arbeidsgruppens
oppdrag blir å utarbeide mandat med de muligheter som er foreslått i saken.

Sak 29/2018: Status i arbeidet med handlingsplanen
Saksansvarlig: Kristine Brevik
Møtedato:
12.12.2018
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Sak 29/2018:

Status i arbeidet med handlingsplanen

Tiltak 1- Deltakelse i læringsnettverket Det gode pasientforløp med KS og FHI.
Alta kommune melder om utfordringer med deltakelse i arbeidet, og som følge av det liten
progresjon.
Nordkapp kommune har ikke noe spesielt å bemerke.
Fra Klinikk Hammerfest meddeles at det er stor aktivitet i samarbeidet med vertskommunen
om utarbeidelse av sjekklistene i helhetlig pasientforløp. I tillegg jobber klinikken aktivt med
implementering av pasientsikkerhetspakken Trygg utskrivning. Kir/ort sengepost er
klinikkens pilot når det gjelder å utarbeide og gjennomføre strukturerte utskrivningssamtaler
med alle pasienter som skrives ut av sengeposten.
Foretakets brukerutvalg har fått orientering om arbeidet i utvalgets møte 12. desember.
Hammerfest kommune ønsker å se forløp for somatiske og pasienter med psykiske
helseutfordringer og rus i sammenheng, og ber om at foretaket stiller med representasjon
fra Klinikk Psykisk helsevern og rus i neste samarbeidsmøte i januar. Hammerfest og Kirkenes
sykehus jobber på samme måte med hver sin vertskommune og planlegger et felles møte i
slutten av januar for å gå gjennom forløpet og sikre en omforent praksis. Et utkast vil bli lagt
fram for LFSO som tidligere har vedtatt å være referansegruppe.
Etter behandling i LFSO planlegges at de respektive sykehusene skal møte hver enkelt
kommune i sitt opptaksområde. Tema vil være å gå gjennom sjekklistene og en forløpsplan
for helhetlig pasientforløp mellom Finnmarkssykehuset og alle kommunene i Finnmark.
Tiltak 2- Epikrise og samstemt medisinliste ved utskriving.
Klinikkene jobber fortsatt med organisasjonsmessige tilpasninger for å sikre at epikriser
sendes ut samtidig som pasienter skrives ut. Månedlig rapporteres % andel av utsendte
epikriser en dag og 7 dager etter utskrivning. Data for somatikk:
https://helsenorge.no/kvalitet-seksjon/Sider/Kvalitetsindikatorerrapporter.aspx?kiid=Epikrisetid_SOM. Epikrisetider for voksne, psykisk helsevern og rus
ligger her: https://helsenorge.no/kvalitet-seksjon/Sider/Kvalitetsindikatorerrapporter.aspx?kiid=Epikrisetid_VOP .
Det ble orientert om at ingen av kommunene i Finnmarks har multidose i reseptformidleren
og at det vil ta lang tid før elektronisk medikamenthåndtering er på plass i alle
journalsystemene.
Samstemming av medikamentlister er prioriterte forbedringsområder i klinikkene, som det
utføres målinger på.
Tiltak 3- Bli enige om sjekk-lister knyttet til info i henvisninger inn og i epikriser ut, samt øvrig
dokumentasjon ved utskriving
Det vises til tiltak 1 ovenfor. Fra klinikk Psykisk Helsevern og Rus informeres det om at det er
nasjonale føringer for innføring av pakkeforløp, og at det er klare oppgaver til
spesialisthelsetjeneste og til kommunene. https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-
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og-rus/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus#informasjon-til-kommunene-vedr.-pakkeforløp-forpsykisk-helse-og-rus

Tiltak 4- Elektroniske meldinger, PLO meldinger og dialogmeldinger med vedlegg og
henvisning med vedlegg
Samtlige kommuner er oppe på PLO meldinger, og den tjenestebasert adresseringen
forventes å være på plass høsten 2019.(helsestasjon og jordmortjeneste) Henvisninger med
vedlegg forventes å komme på plass i 2020.
Tiltak 5- Bruk av lyd/bilde i pasientbehandling:
a)

Akutt i kommune
Det vises til tidligere informasjon om at det er teknisk mulig at Nordkapp kommune
kan ha kontakt med akuttmottaket ved Hammerfest sykehus. Dersom det er andre
kommuner som ønsker å teste sitt utstyr mot akuttmottaket bes det om å ta kontakt
med sekretariatet ved referent.

b)

Utskriving
Foreløpig er ikke lyd/bilde mye benyttet i forbindelse med utskrivning, men det kan
endre seg som følge av arbeidet med strukturert utskrivningssamtale.

c)

Elektiv konsultasjon

Det vises til foretakets vedtatte e-helsestrategi der foretaket foreløpig jobber med
intern tilrettelegging og organisering. Det avventes ISF regelverk for 2019 angående bruk av
lyd/bilde i pasientbehandlingen.
Vedtak:
LFSO vest tar framlagt informasjon om status handlingsplan 2018 til orientering.

Sak 30/2018: Eventuelt
Saksansvarlig: Kristine Brevik
Møtedato:
12.12.2018
Sak 30/2018: Eventuelt
a) Fra Klinikk psykisk helsevern og rus meddeles at det vil bli invitert til møte med kommunene
medio januar, angående pakkeforløp og oppnevning av forløpskoordinator i begge nivå. Det
vises til vedlagte orientering.
b) Fra Helsedirektoratet er det varslet om ny forskrift fra 1. januar. Kommunene skal betale for
utskrivningsklare pasienter fra psykisk helsevern og rus. Det er også nytt at det er
oppholdskommune som skal ha pasientinformasjon og vil motta faktura, ikke som nå
pasientens folkeregisterregistrerte adresse. Dette gjelder for utskrivninger både fra somatikk
og psykisk helsevern og rus. Foretaket vil komme tilbake med mer informasjon angående
behov for revidering av tjenesteavtale 5.
c) Neste møte er i henhold til møteplanen 21.mars 2019, via lyd/bilde, husk å reservere i
kalenderen.
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D: Møtereferat lokalt faglig samarbeidsutvalg Øst-Finnmark 27.09.18

Referat: LOKALT FAGLIG SAMARBEIDSORGAN ØST-FINNMARK
TILSTEDEMØTE
Nye Kirkenes Sykehus. Møterom: Sør-Varanger.
Dato:

27.09. 18

Tidspunkt:

09.00-15.00

Referent og sekretær: Kristin Jannicke Pedersen (Kristin.Jannicke.Pedersen@finnmarkssykehuset.no).
Medlemmer

Representerer

Initialer

Kontaktinformasjon

Unni Stenberg
Muna Larsen

US
ML

unni.stenberg@berlevag.kommune.no
muna.larsen@lebesby.kommune.no

Anne Marie
Magnussen
Heidi Jernsletten

Berlevåg
Gamvik/
Lebesby
Vara for Muna
larsen
Nesseby

AMM

X

Anita Kurthi

Sør-Varanger

AK

Kjell Magne
Johansen
Per Ivar Stranden
Britt Larsen
Mehmi
Christian
Rokkestad
Elin Karlsen

Tana

KMJ

Anne.Marie.Magnussen@gamvik.komm
une.no
Heidi.Jernsletten@nesseby.kommune.n
o
Anita.Kurthi@sorvaranger.kommune.no
kmj@tana.kommune.no

Vara for KMJ
Vadsø

PIS
BLM

X

Båtsfjord

CR

Båtsfjord
(overtar CR
rolle)
Vardø. Overtar
rolle til Inghild
Ridola
Vardø
Fin
Fin

EK

per.ivar.stranden@tana.kommune.no
britt.larsen.mehmi@vadso.kommune.n
o
Christian.Rokkestad@batsfjord.kommu
ne.no
Elin.Karlsen@batsfjord.kommune.no

BW

barbro.westgard@vardo.kommune.no

X

Ann-Karin
Furskognes

Fin

AKF

Tone Kollstrøm

Fin

TK

Barbro Westgård

Inghild Ridola
Rita Jørgensen
Kari Beate Engseth

HJ

RJ
KBE

Rita.Jorgensen@finnmarkssykehuset.no
Kari.Beate.Engseth@finnmarkssykehuse
t.no
AnnKarin.Furskognes@finnmarkssykehuset.
no
Tone.Kollstrom@finnmarkssykehuset.n
o
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Til
stede
X

Meldt
forfall
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X

X

Hilde Gunn
Belinda Schanche
Vibeke H. Hanslien

Vara for Tone
Kollstrøm
Fin

Enhetsleder VPP

Tone Hagerup
Grethe Rasmussen

FIn
Fin

TH

Kristin Jannicke
Pedersen

Fin

KJP

VHH

X

Vibeke.Hanslien@finnmarkssykehuset.n
o
Tone.Hagerup@finnmarkssykehuset.no
Grethe.Rasmussen@finnmarkssykehuse
t.no
Kristin.Jannicke.Pedersen@finnmarkssy
kehuset.no

X
X
X
X

SAKSLISTE møtedato 27.09.18:
SAK
Sak 6/2018:
Godkjenning av
innkalling og
saksliste

Vedtak/Info-rmasjonssak
Saksansvarlig:
Kristin J. Pedersen.

SAKSGRUNNLAG

Møteinnkalling, saksliste
godkjennes og referat fra
møtet 07.03.18 godkjennes.

07.03.18 Referat
Lokalt Faglig samarbeidsorgan Øst møte 1-2018.pdf

Sak 7/2018:
Åpen runde.
Hva skjer i
kommuner og i
Finnmarkssykeh
uset
Alle

Lokal faglig samarbeidsorgan tar
gjennomgang til orientering.

Sak 8/2018:
Orienteringssak:
Gjennomgang
av:
1.Referat fra
siste møte i
lokalt faglig
samarbeidsorga
n VEST
2.Referat fra
møte 06.04.18
OSO

Saksansvarlig:
Kristin J. Pedersen.

Sak 9/2018
Rehabilitering i
Nord-Norge.
Informasjonssak

Saksansvarlig:
Anne Winther

Sykehuset, psyk.helsevern og rus og kommunen har
muntlig gjennomgang om det som skjer pr i dag.





Mye aktivitet mht NKS i Kirkenes.
Psyk/rus skal jobbe med innføring av
pasientforløp sammen med kommunene.
Flere kommuner jobber bl.a med
omorganiseringer og velferdsteknologi.

Referatene tas til orientering.

1

LFSO tar saken til orientering,
og sender ut oppfordring til
ansatte om å delta på
dialogmøte 18. oktober i
Kirkenes.
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270918_OSO
undergruppe Finnmark øst (2).pptx

2

Sak 10/2018
Overgrepsmotta
k og Barnehuset
Informasjonssak

Saksansvarlig:
Martha Pedersen Ekhorn

Sak 11/ 2018
Handlingsplan
2018-2019
Vedtakssak

Saksansvarlig. Kristin J.
Pedersen
LFSO vedtar handlingsplanen
som arbeidsdokument for 2018
og 2019.
Sekretær oppdaterer
handlingsplanen og legger den
inn som orienteringssak til hvert
møte i LFSO.
Saksansvarlig:
Kristin J. Pedersen

Sak 12/2018
Det gode
pasientforløp
Informasjonssak

Informasjon
Overgrepsmottaket Klinikk Kirkenes.docx

LFSO tar saken til orientering.
Alle medlemmer i utvalget
sørger for å sende ut
informasjon om
overgrepsmottaket i sin
kommune, og at det blir hengt
opp på legesenter og
helsestasjoner i kommunen.

Handlingsplan
2018.02.10.18.docx

Det gode pasientforløp
Et tverrfaglig samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten
«Sammen blir vi gode»

Informasjonssak tas til
orientering.

Send oss forbedringstips: PasientforlopOst@finnmarkssykehuset.no

Sak 12. Det gode
pasientforløp.docx

Sak 13/2018
Fastlegeforum i
Finnmark
Informasjonssak

Saksansvarlig:
Leif Arne Asphaug-Hanssen
informerer om fastlegeforum.
Man har ikke lykkes å få
medlemmer nok til utvalget, og
det jobbes med å få rådet opp å
gå.
LFSO tar saken til orientering.
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Vedlagg sak
Sak 13-2018
13-2018 LFSO 2018-06-04
Fastlegeforum.docx
Særutskrift - etablering av fastlegeråd.pdf

Sak 14/2018
Saksansvarlig:
Avvik
Kristin J. Pedersen
Informasjonssak Gjennomgang av avvik mellom
klinikk Kirkenes og kommunene.
Dette samsvarer med noen av de
områder vi jobber med i
handlingsplanen 2018-19.

Avvik meldt fra sykehus til
kommune 2017-18
60
40
20
0

LFSO tar dette til orientering.

Avvik meldt fra kommunen til
sykehus 2017-18
40
30
20
10
0

Sak 15/2018
Veien viderelage tidsplan

LFSO vedtar foreslåtte
møtetidspunkt

10. desember 13.30-15.00 Skypemøte
27. februar 09.00-15.00 Tilstedemøte Tana
5. Juni 09.00-15.00 Tilstedemøte Kirkenes
4. september 09.00-15.00 Møtested blir annonsert

Omvisning NKS
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