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Protokoll etter ekstraordinært møte i FAMU – Helse Finnmark HF 
07.06.11 klokka 11.45-1545 
 
Møtestad: Fagbiblioteket ved Hammerfest sjukehus 
 
Vedlegg til saksliste: Vedlegg til sakslista: Referat frå Kvam-råd, årsrapport frå BHT, 
sjukefråvere 1. tertial 2011, statistikk over overtid, rundskriv om berekning av overtid etter 
arbeidsmiljøloven, dokumentasjon rolle og tidsbruk for FHVO, referat frå møte i AU 
28.03.11, referat FAMU møte 23.05.11 og notat om AKAN-utvalet.  
 
I tillegg vart oversikt over frikjøp av HVO/FHVO i Helse Nord delt ut under møtet. 
 
Til stade: 
Frå arbeidstakarane: 
Gunn Bente Knudsen 
Sigurd Løfgren 
Evy C. Adamsen 
 
Frå arbeidsgivarane: 
Inger Lise Balandin 
Tor-Birger Grønnum 
Grete Bru 
 
Møteleiar: 
Grete Bru 
 
Referent:  
Andreas Ertesvåg 
 
 
Saksliste: 
 
Sak 30/11 Godkjenning og innkalling av saksliste, pluss saker til eventuelt 
Leiar for Jobbank-prosjektet, Solveig Jensen, har sendt ut presentasjon av prosjektet. FAMU 
diskuterer dette som sak under eventuelt viss det er tid. 
 
Det kom spørsmål om sak om medisinsk avdeling ved Hammerfest sjukehus. Denne har vore 
oppe tidlegare, og skal følgjast opp vidare av FAMU. Då ingen frå klinikkleiinga ved klinikk 
Hammerfest kunne delta på møtet, vart denne saken utsett til neste møte.  
 
Innkalling og saksliste vart godkjent. 
 
 
Sak 31/11 Godkjenning av protokoll frå møte i arbeidsutvalet 28.03.11 og FAMU 
23.05.11 
FAMU vart orientert om lukking av pålegg frå Arbeidstilsynet. AU behandla svarbrev til 
Arbeidstilsynet i møte 28.03.11. Dette pålegget er no lukka.  
 



 
 
 
 
 
Protokollane vart godkjent.  
 
Sak 32/11 Orienteringssaker 
1 Informasjon frå AKAN-utvalet 
FAMU er tilsendt notat om status for AKAN-utvalet. Leiar for AKAN-utvalet, Andreas 
Ertesvåg, orienterte vidare om status ut frå dette. I korte trekk har arbeidet kome i gang igjen 
etter å ha stått stille ei stund. Det har kome på plass fleire AKAN-kontaktar. Framover er 
opplæring av desse kontaktane og meir informasjon om AKAN-arbeidet prioriterte oppgåver. 
For ytterlegare informasjon visast det til statusnotatet.  
 
FAMU er positivt til at arbeidet med AKAN er i gang igjen. Det er viktig å få i gang 
prosessen og halde den gåande. Det blir gitt støtte til opplæringstilbod til AKAN-kontaktane. 
Eit innspel anbefalte at alle burde få opplæring samtidig, i den grad det er mogleg. På den 
måten får kontaktane moglegheit til å bli betre kjent under opplæringa. Kostnadane kan 
dekkast via HMS-ressursar. Vidare gjekk diskusjonen på korleis tilbodet til opplæring skulle 
vere. 
 
På den eine sida fekk forslaget om å sende AKAN-kontaktane på kurs sentralt, i regi av 
AKAN, støtte. Dette er eit godt tilbod, som gir ei grundig innføring i AKAN og arbeidet med 
AKAN. Dette er og forslaget AKAN-utvalet anbefaler.  
 
Det andre forslaget er å arrangere eit kurs lokalt i Finnmark. Her kan vi bruke NAV og BHT 
for å lage eit kurs. NAV kan bidra til å skreddarsy kurstilbod. Som eit alternativ kan andre 
bedrifter inviterast til å delta på kurset. Dette vil både redusere kostnader og opne for 
diskusjon og erfaringsutveksling. FAMU ber AKAN-utvalet utarbeide forslag til kurs.  
 
FAMU uttaler og at det er viktig med vidare arbeid for å gjere AKAN meir kjent. Her kan det 
utarbeidast eit informasjonsskriv. Det blir og tipsa om at AKAN har gode 
informasjonsbrosjyrar.  
 
Eit tredje tema FAMU diskuterte var fordelinga av AKAN-kontaktar. Det kom spørsmål om 
det var ei grense for kor mange som kunne melde seg som AKAN-kontakt. I utgangspunktet 
er det sett eit mål på cirka 10, men det er ikkje laga nokon grense. Ressursar til oppfølging og 
opplæring vil vere ein faktor. Målet er å kunne gi eit best mogleg tilbod i heile føretaket. 
FAMU kommenterer vidare at det må jobbast for større spreiing av AKAN-kontaktar over 
føretaket. Særleg sentralt i fylket er det behov for fleire kontaktar.  
 
For dei som har vist interesse for å vere med i AKAN-utvalet eller som AKAN-kontakt, 
støtter FAMU at desse får delta i respektive roller.  
 
 
2 Årsrapport frå BHT 
Det generelle inntrykket frå årsrapportane er at BHT blir lite brukt. Andre alternativ bør 
vurderast. Føretaket har og eit ansvar som bestiller av tenester. Her må vi vere presise på kva 
vi ønskjer, og følgje opp at vi får dette. 
 
Som ein generell kommentar kjem det at det opplevast positivt med BHT som følgjer opp, og 
gjennomfører undersøkingar. Spørsmålet er om til dømes helseundersøkingar av tilsette blir 



 
 
 
 
 
prioritert på best mogleg måte. Behovet varierer blant anna avhengig av alder og 
arbeidsoppgåver.  
 
Ut frå årsrapportane ser det ut til at BHT i liten grad blir brukt i dialogmøtar. Dette er noko 
dei skal delta på etter IA-avtalen. Dette kan tyde på at føretaket ikkje er flinke nok til å bruke 
BHT. Opplæring i kva krav som blir stilt, og kva tilbod og moglegheiter vi har kan vere 
nødvendig. 
 
Helse Finnmark har fire forskjellege BHT for å få betre lokal tilknyting. Men det stillast 
spørsmål ved om dette er nødvendig med tanke på kva får. På bakgrunn av dette vart det i 
2010 oppretta ei gruppe som skulle sjå nærare på BHT, og vurdere korleis vi skal organisere 
desse tenestene i framtida. Dette arbeidet har ikkje kome skikkeleg i gang. Gruppa må kome i 
gang med arbeidet sitt. BHT er relativt kostbasert. Sløsing er uheldig. Vi må bruke pengane 
på rett måte. Avtalen for 2012, eventuelt seinare avhengig av kva lengda på avtalar som er 
inngått, bør forhandlast på nytt. 
 
FAMU ber leiar for revisjonsgruppa for BHT kalle inn til nytt møte før sommaren.  
 
3 Sjukefråvere første tertial 
Det mest sentrale her er at sjukefråveret framleis er høgt. I forhold til same periode i fjor har 
det hatt ein liten auke (frå 8.6% til 8.8%). Erfaring viser at dette er eit tema det er nødvendig 
med fokus på heile tida.  
 
Nærværsgruppa sitt mandat varte fram til 31.12.10. Gruppa planlegg eit møte seinare i juni for 
å vurdere arbeidet som er gjort. Vidareføring av prosjektet må og vurderast. Anbefalinga er at 
prosjektet blir vidareført i ein eller annan form.  
 
Klinikk for helsevern og rus følgjer opp sjukefråvere kvart tertial. Her er det gode rutinar for 
utarbeiding av rapport om situasjonen. Denne får gode tilbakemeldingar frå dei som er kjent 
med den. Situasjonen følgjast opp lokalt. FAMU er positive til dette, og ønskjer å vite meir 
om dette og om det kan vidareførast til andre klinikkar. Nærværsgruppa har utarbeida 
handlingsplan for rapportering som gjeld for heile føretaket. Helsevern og rus har gått ut over 
denne, og ser ut til å ha eit enda betre system. 
 
Det er viktig sjukefråvere blir prioritert på føretaksnivå. Blant anna blir det etterlyst klare 
delmål i forhold til IA-avtalen. Det er ønskje om at føretaksleiinga sett klare mål for IA-
avtalen og sjukefråvere. Vidare at det blir lagt høgt fokus på sjukefråvere. 
 
Nærværsgruppa vurderer og følgjer saken.  
 
 
Sak 33/11 Val av ny leiar og nye representantar til FAMU 
Nye representantar veljast for to år. Arbeidsgivarrepresentantane fortsett som tidlegare. Med 
den endring at Mai-Liss Larsen erstattar Erik Fjeldstad. Mai-Liss er ny HR-sjef og Erik har 
gått over til stilling som rådgjevar. Det må veljast vara for Mai-Liss. Tidlegare vara har slutta 
i føretaket.  
 



 
 
 
 
 
Frå arbeidstakarane stilte følgjande til val for ei ny periode: Evy Adamsen, Sigurd Løfgren og 
Lill-Karin Kråkøy. Jørgen Nilsen stiller ikkje til val. Med dette er det ein ledig plass. To 
forslag vart presentert. Solveig Nilsen HVO og Antje Boeckmann tillitsvalt 
overlegeforeininga, DNLF.  
 
Det vart diskutert korleis representasjonen skal vere. Vernetenesta er representert med FHVO 
som er fast medlem. På bakgrunn av dette, og for å få med representant for legane blir Antje 
Boeckmann ny medlem av FAMU. 
 
Medlemmar av FAMU juni 2011 til juni 2013 blir dermed: 
Arbeidstakarrepresentant:   vara: 
Evy C Adamsen     
Lill-Karin Kråkøy     
Sigurd Løfgren     
Gunn Bente Knudsen (FHVO)  Solveig Nilsen (HVO) 
Antje Boeckmann  
 
Arbeidsgivarrepresentant:   vara: 
Mai-Liss Larsen     
Inger Lise Balandin    Robert Kechter 
Tor-Birger Grønnum    Frode Larsen 
Grete Karin Bru    Siw Paulsen 
Vigdis Kvalnes    1. Rita Jørgensen 2. Ranvei Sneve 3. Vivi Bech 
 
Ytterlegare vara må kome veljast.  
 
Valet av leiar skulle gjennomførast i mars. På grunn av mangel på vedtaksdyktige møter vart 
dette først gjennomført no. Leiar veljast frå arbeidstakarrepresentantane. Evy Adamsen vart 
valt ved akklamasjon.  
 
Nytt arbeidsutval vart valt: Evy Adamsen, Mai-Liss Larsen og Andreas Ertesvåg. 
 
 
Sak 34/11 Organisering av KVAM-råd/-grupper 
FAMU brukte vedlagte referat frå Kvam-råd til orientering for status for Kvam-råd ved 
klinikkane. I tillegg delte FAMU sine medlemmar sine erfaringar med korleis ordninga 
fungerer ved sin klinikk.  
 
Klinikk for psykisk helsevern og rus hadde i utgangspunktet ikkje lyst på denne nye 
organiseringa. Dei opplevde at den tidlegare organiseringa med arbeidsmiljøutval og 
kvalitetsutval begynte å fungere. Tross dette er ordninga no innført. Dei har tre Kvam-
grupper, og eitt Kvam-råd. I tillegg har dei to arbeidsutval, eitt for HMS og eitt for kvalitet. 
Det kan kome inn ein representant frå brukarrepresentantane i Kvam-rådet. Samla sett 
fungerer ordninga greitt.  
 
I klinikk for drift er det oppretta grupper ved kvar avdeling. Det er litt usikkert om alle 
gruppene har kome i gang med møter. Men om ikkje er dette noko som blir følgt opp i Kvam-
rådet. Rådet har møte samtidig som FAMU sitt møte. Arbeidet er på gang. 



 
 
 
 
 
 
For klinikk for prehospitale tenester fungerer ordninga greitt. På gruppenivå har det vore litt 
utfordringar med å få ordninga til å fungere optimalt, men dette begynner å gå betre no. Det er 
eit mål at flest mogleg saker skal behandlast på lågast mogleg nivå. Til no blir dei fleste saker 
sendt vidare til Kvam-rådet.  
 
Gunn Bente Knudsen orienterte om arbeidet med å opprette Kvam-råd og –grupper for 
stab/støtte. Dette er i oppstartsfasen. To grupper og rådet er oppretta, og medlemmar er valt. 
Til no har det vore informasjonsmøte for alle tilsette og for dei som er valt til gruppene og 
rådet. Medlemmane opplever det litt uklart kva dei skal jobbe med. Her vil det bli henta inn 
erfaring frå andre råd og grupper. Blant anna er det diskusjon rundt kva ”kvalitet” er for 
stab/støtte. 
 
Klinikkleiinga ved klinikk Kirkenes har hatt fokus på arbeidet med Kvam-råd og –grupper. 
Inntrykket blant FAMU sine medlemmar som er kjent med situasjonen, tilseier at det ser ut 
som dei har kome langt. Det var ingen representantar frå klinikken som kunne utdjupe meir 
om status. 
 
Det var heller ingen representantar frå klinikk Hammerfest. Her har FAMU sine medlemmar 
fått litt blande tilbakemeldingar på korleis arbeidet fungerer. Nokon har fått innspel på at det 
ikkje fungerer. Det har vore problem med gjennomføring av møter. Andre har høyrt at 
grupper og råder oppretta, og at dette fungerer. FAMU diskuterer ikkje dette vidare, då vi er 
mest tent med å få statusrapport frå representantar ved klinikken.  
 
FAMU kjem med tre kommentarar til Kvam-råda: 

1. Det er viktig at FAMU får tilsendt referat frå alle kvam-råd. 
2. FAMU oppfordrar til at referat frå FAMU blir diskutert i Kvam-råd. 
3. Kvam-råd bø ha sjukefråvere på dagsorden. Dette bør vere med i årshjulet til kvart 

enkelt kvam-råd. 
 
 
Sak 04/11 Overtid blant fast tilsette og vikarar 
Dette er ein sak FAMU har hatt oppe til diskusjon tidlegare. Til dette møtet er det framlagt 
statistikk over bruken av overtid ved klinikk for prehospitale tenester, psykisk helsevern og 
rus, Hammerfest og Kirkenes. Klinikk for drift har lagt framt eit notat som beskriv situasjonen 
deira. 
 
Inger Lise Balandin kommenterer at overtid må minimaliserast. Klinikk for psykisk helsevern 
og rus er no i ein situasjon med fleire fristbrot. Det har kome streng beskjed frå styret og 
andre om å få unna venteliste og fristbrot. I ei periode framover blir det derfor pårekna behov 
for overtid. Men det er laga planar for tida etter dette, og framtidig reduksjon av overtid. Det 
presiserast at dette berre skal vere ein midlertidig situasjon. 
 
Det blir kommentert at overtid er overtid. Må ikkje skilje og kalle noko frivillig overtid. 
Vidare blir det peika på at det er fleire grunnar til å fokusere på reduksjon av overtid. Det er 
store kostnadar ved overtid, mykje overtid kan gå ut over kvaliteten og arbeidsmiljøet kan bli 
skadelidande av mykje overtid.  
 



 
 
 
 
 
Til dette møtet er det lagt fram noko statistikk for bruken av overtid. Det er ønskje om meir og 
betre statistikk framover. Blant anna manglar det oversikt over kva som er godkjent overtid 
etter avtale.  
 
Ei problemstilling som vart trekt fram er kva vi skal gjere den dagen ei uønska hending, 
potensielt dødsfall, skjer etter mykje overtid. Utfordringa med overtid er kjent.  
 
Fleire peikar på at det er nødvendig å jobbe for og finne ut kva som er grunnen til overtid. 
Både blant arbeidstakar og arbeidsgivar finn ein grunnar til overtid. Det blir nemnt døme der 
tilsette ”shopper” etter overtid. Enkelte ser på dette som naturleg del av jobben, og den lønna 
dei skal få utbetalt. Samtidig peikast det på at leiarane må vere nøye både med kva dei legg 
opp til av overtid og kor mykje overtid dei godtek. Fokus på haldningar til overtid er ein 
viktig faktor for å lukkast med reduksjon. Det oppfordrast og til at tillitsvalte og verneombod 
bidrar til endring av haldningar.  
 
Det er ønskje om statistikk for både drift og stab/støtte. Drift har gitt ei beskriving av 
situasjonen. I tillegg til dette kom det fram ønskje om statistikk.  
 
Enkelte representantar etterlyser klarare grep frå leiinga. Om situasjonen ikkje blir betre, må 
kontakt med Arbeidstilsynet vurderast.  
 
Frå klinikk for drift seier representanten at det er ei utfordring med mykje overtid. Det er stor 
mangel på personell. Nokon nytilsettingar er der, men dette er ikkje nok. Samtidig er det ei 
utfordring med stillingar som blir kutta. Kombinert med stadig fleire oppgåver opplevast 
situasjonen som utfordrande.  
 
Enkelte medlemmar av FAMU er kjent med at det arbeidast med rapport som undersøkjer 
grunn for overtid. Økonomisjef leiar dette arbeidet. FAMU er positive til at dette blir teke tak 
i. Vidare ønskjer FAMU og bli orientert om dette arbeidet.  
 
Det er viktig at alle klinikkar har reduksjon av overtid som arbeidsområde. Her må det kome 
på plass konkrete tiltak, både på kort og lang sikt.  
 
FAMU uttalarar: 

• FAMU er bekymra for bruken av overtid. 
• FAMU ber om å få tilsendt spesifikke planar for reduksjon av overtid, både på kort og 

lang sikt. 
• Det er positivt at det har kome på plass noko statistikk for overtid. Men FAMU 

ønskjer betre statistikk for alle klinikkar. Her må det inkludere kva som er godkjent 
overtid gjennom dispensasjon.  

• FAMU ber om å bli orientert om arbeidet som blir utført for å redusere 
overtidsbruken. 

 
 
Sak 03/11 Frikjøp av FHVO 
FHVO Gunn Bente Knudsen presenterte dokumentasjon for arbeidsmengde, situasjonen i 
andre føretak og beskriving av opplevd situasjon. Situasjonen opplevast som vanskeleg då det 



 
 
 
 
 
ikkje er tid til å gjere alle oppgåvene som ligg til rolla. Særleg arbeidet med oppbygging og 
oppfølging av vernetenesta blir nemnt som eit problem å få nok tid til. For ei rapportert 
periode er det brukt dobbelt så mykje tid som frikjøpet dekker. Det er ønskje om at FAMU 
kjem med uttaling og råd til frikjøp av FHVO. 
 
Blant FAMU sine medlemmar er det ulike oppfatningar om dette er ei sak for FAMU. På den 
eine sida blir det peika på frikjøpsprosent er ein personalsak. På den andre sida peikast det på 
at det er naturleg at FAMU uttalar seg om dette då det er ei sak som påverkar arbeidsmiljøet. 
Det konkrete spørsmål om frikjøp må sendast til HR-sjef, men FAMU kan kome med uttaling.  
 
I diskusjonen rundt framlagt dokumentasjon, kom det fram ulike kommentarar. Med 
utgangspunkt i kor mykje arbeid som er gjort, påpeiker fleire at frikjøpsprosenten er låg. 
Samanlikna med andre føretak i regionen, jf. framlagt oversikt, kommenterast det at Helse 
Finnmark ikkje kjem dårleg ut.  
 
Det vart stilt spørsmål om pengar avsett til HMS-arbeid kan brukast for å auke 
frikjøpsprosenten. Ei endeleg vurdering av dette vart ikkje gjort. Som eit alternativ vart det 
vurdert om det var mogleg å redusere frikjøpsprosenten til HVO, og overføre dette til FHVO. 
Men her vart det sagt at HVO treng sitt frikjøp. Ein kommentar seier at det kan vere behov for 
vurdering av omdisponering av ressursar. 
 
FAMU var delt i forslag til uttaling. Skiljet gjekk i hovudsak mellom 
arbeidstakarrepresentantane og arbeidsgivarrepresentantane. Det vart ikkje gjennomført 
avstemming. To forslag til uttaling vart lagt fram. 
 

• FAMU kan sjå at det er misforhold mellom frikjøpsprosenten til FHVO og framlagt 
dokumentasjon av arbeidsoppgåvene, men er funksjonsbeskrivinga og 
arbeidsoppgåvene vurdert etterfrikjøpt av HVO? Frikjøpsprosenten og/eller 
organiseringa må vurderast. 

• I forhold til framlagt informasjon kan det sjå ut som det er eit misforhold mellom 
frikjøpsprosent og arbeidsoppgåver. 

 
Saken blir sendt vidare til HR-sjef. 
 
 
Sak 35/11 Dekke av reisekostnadar til konferansar der tillitsvalte og vernetenesta er 
oppfordra til deltaking 
Det er ønskje om innspel til kva gjeldande føringar for dekke av reisekostnadar til konferansar 
og kurs der tillitsvalte og vernetenesta er oppfordra til deltaking. I dag er det ingen klare 
føringar på området. For å sikre lik behandling bør det vere felles føringar.  
 
Her blir det påpeika at det er litt ulikt kva arrangørar av kurs og konferansar skriv i invitasjon. 
Helse Nord skriv klart kva dei dekker i sine invitasjonar. For invitasjon til andre samlingar er 
det meir varierande.  
 
Det vart opplevd som uklart i kor stor grad dette har vore eit problem. Blant anna klinikk for 
helsevern og rus har rutine for å fast dekke ei reise i året til relevant kurs eller konferanse. 
Men FAMU støtter at det er klare, felles føringar for dekke av reisekostnadar. 



 
 
 
 
 
 
FAMU er samstemte i at i situasjonar der leiar oppfordrar tillitsvalte og verneombod til å 
reise, må arbeidsgivar dekke kostnadane.  
 
 
Sak 36/11 Temadag/opplæringsdag for FAMU sine medlemmar 
Grete Bru orienterte om forslaget. Arbeidsutvalet har diskutert om det bør arrangerast ein 
temadag/opplæringsdag for FAMU sine medlemmar. Blant anna kan dette gjere det klarare 
kva som oppgåvene til FAMU, samt at det kan gi motivasjon for arbeidet i FAMU.  
 
FAMU støtter forslaget. Dette kan skape motivasjon og gi betre informasjon om kva FAMU 
skal og bør gjere. Det er behov for ein sånn dag. Temaet har og vore diskutert tidlegare, og 
FAMU har arrangert andre fagdagar. Enkelte forslag til foredragshaldarar vart nemnt. 
 
FAMU ønskjer å ha ein opplæringsdag på hausten. 
 
 
Sak 37/11 Eventuelt 
FAMU vedtok å diskutere jobbank-prosjektet på neste møte. Prosjektleiar Solveig Jensen er 
framleis på ferie, men det er viktig at FAMU diskuterer prosjektet og gir tilbakemelding på 
det. 
 
 
 
Andreas Ertesvåg 
08.06.11 
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REFERAT  FRA  MØTE  I  SAMHANDLINGSUTVALGET  MED  
PRIMÆRLEGETJENESTEN  -  27.05.11 

 
 
 

Tilstede på møtet: 
Direktør Finn Henry Hansen (Helse Nord RHF), fastlege/kommuneoverlege Mona 
Søndenå (Sør-Varanger kommune/foretaksområde Finnmark), fastlege Torbjørn 
Uhre (Sandnessjøen/foretaksområde Helgeland), fagdirektør Fred Mürer 
(Helgelandssykehuset HF), fastlege/kommuneoverlege Anne Grethe Olsen 
(representant fra Legeforeningens regionsutvalg nord),), Steinar Pleym Pedersen 
(leder av samhandlingsavdelingen NLSH), kommuneoverlege Frode Risdal (Harstad 
kommune/foretaksområde UNN), senterleder Bjørn Engum (NST, UNN). 
 
Forfall: 
Fagdirektør Jan Norum (Helse Nord RHF, fastlege/kommuneoverlege Magne 
Franing (Saltdal kommune/foretaksområde Nordlandssykehuset) 
 
Øvrige inviterte: 
Avdelingsdirektør Anne Karin Lindahl (Nasjonalt kunnskapssenter), direktør Magne 
Nicolaisen (KS Nord-Norge) 
 
 

Oppsummering og oppfølgingspunkt fra møtet i dag 27.05.11: 
 
• Samhandlingsutvalget understreker behovet for snarlig avklaring av 

spørsmålet om hvem som skal være avtalepart i avtalene som skal inngås 
mellom helseforetak og kommuner. Det anbefales at eventuelle avtaler på 
RHF-nivå avgrenses til å tydeliggjøre ”det overordnede ”sørge-for-ansvaret”, 
de foretaksovergripende pasientforløpene og hvilke elementer som bør inngå i 
avtaler på HF-nivå. Sistnevnte nivå er det operative nivå i samhandlingen med 
kommunene, og avtaler på dette nivå er derfor viktigst for det konkrete 
samarbeidet mellom kommuner og foretak. Nasjonale avklaringer nødvendige 
for det oppfølgende arbeid innen hvert RHF og tilhørende HF-områder.  

• Prosessene med å inngå avtaler mellom kommuner og helseforetak vil bli 
krevende og må skje innen stramme tidsrammer. Derfor viktig med god 
kommunikasjon og samarbeid mellom partene. Viktig at Helse Nord RHF tar 
samordnende grep på foretakssiden, at det etableres nært samarbeid med 
KS-Nord-Norge og at partene aktivt bruker de samarbeidsorganer som er 
etablert i hvert foretaksområde.   

• Noe ulike oppfatninger i utvalget om hvorvidt det kan forventes reduksjoner i 
sykehusforbruket allerede i 2012, men enighet om at det vil ta tid alternative 
tilbud på kommunenivå vil få noen vesentlig effekt. Kommunene advares mot 
å forskottere alternativ bruk av medfinansieringsmidlene de første årene.  

• Gjennomgangen fra Kunnskapssenteret indikerer at der langt fram til at det 
foreligger et helhetlig kvalitetssystem for kommunehelsetjenesten. Det bør 
derfor oppmuntres til å starte i det små, med prioriterte og viktige områder der 
vi vet kommunehelsetjenesten ”betyr en forskjell”, f.eks diabetesfeltet. 
Innenfor Helse Nords kvalitetsstrategi ligger dessuten arbeidet med 
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pasientforløp vel til rette for å trekke inn kommunehelsetjenesten og 
fastlegene.  

• Fastlegene i Nordland må integreres i felles adresselister slik at de også får 
oppdatert informasjon som ”fastlegenytt” fra UNN HF, nyheter fra KORSN og 
lignende. Dette er et arbeid som har vært igangsatt av praksiskoordinatorene i 
Finnmark og på UNN, og som har vært vellykket. Praksiskoordinator i NLSH 
HF oppfordres til å ta tak i saken. 

• Utvalget gir sterkt tilslutning til Helse Nord RHFs plan om å lage et 
kompetanseutviklingsprogram innen geriatri for lokalsykehus og kommuner. 
Sigurd Sparr har sagt seg interessert i å påta seg ansvar for et slikt program. 
Utvalget vil bli orientert om videre konkretisering av disse planer.  

• Viktig at styringsgruppen for kompetanseutviklingsprosjektet vis a vis 
kommunene opprettes og at prosjektleder engasjeres. Finn Henry ønsker 
innspill til sammensetningen av arbeidsgruppene for kompetanseutvikling (rus, 
psykiatri, KOLS, diabetes, kreft og overvekt) i løpet av neste uke – uke 22. 

• Utvalget stiller seg positivt til NOKLUS’ invitt til å rekruttere fastleger for 
forskning med utgangspunkt i data fra NOKLUS. NOKLUS anmodes om å 
lage et konkretiserende notat der det redegjøres for aktuelle problemstillinger 
for slik forskning og for organisering/ansvar og i veiledning av mulige 
kandidater.   
 
 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 
Godkjent uten merknader. 
 
 

2. Godkjenning av referat fra forrige møte. 
Godkjent uten merknader. 
 
Oppfølgingspunkt fra forrige møte: 
- Finn Henry har hatt kontakt med HOD om turnuslegeordningen. HOD har 
oversendt saken til Helsedirektoratet for videre behandling. Finn Henry har 
igjen poengtert overfor direktoratet at Karin Straume eller Svein Steinert bør 
involveres i det videre arbeidet. Samhandlingsutvalget etterlyser informasjon 
om og deltagelse i gruppene som skal arbeide videre med denne saken. 
Utvalget advarer stekt mot å effektuere ordningen allerede fra høsten 2012. 
- Kompetansebygging i geriatri: Det er foreslått fra ledelsen i Helse Nord RHF 
å utarbeide et kompetansehevingsprogram/ utdanningsprogram for foretak og 
primærleger på geriatrifeltet. På bakgrunn av dette er det gjort en henvendelse 
til overlege og geriater Sigurd Sparr om å være faglig drivkraft/”prosjektleder”  
i et slikt utdanningsprogram. Sigurd Sparr har både stor og bred kompetanse 
innenfor feltet og er i tillegg en god pedagog. Forslaget bifalles av utvalget 
som i tillegg mener det vil være nyttig å utarbeide et slikt kompetanseprogram. 
- Behandling av sykelig overvekt: primærlegene savner fortsatt initiativ fra 
foretakene for å lage en arena for samhandling når det gjelder behandling av 
sykelig overvekt. I Finnmark er det fortsatt usikkerhet om hvor pasientene skal 
henvises, mens det i andre foretaksområder ser ut til å være etablert bedre 
rutiner. 
- Adresseringssystemet: Bjørn Engum har vært i kontakt med helse Nord IKT 
om denne saken. Enighet om at systemet bør forankres i direktørmøtet. 
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Problemstillingen er meget sentral i FUNNKe-prosjektet og bør derfor også 
inkluderes i dette. Det informeres i tillegg om at den enkelte institusjon har 
ansvar for oppdatering av egne adresser. 
 
 

3. Kvalitet i kommunehelsetjenesten. 
Anne Karin Lindahl fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har vært 
med på å utarbeide et nasjonalt kvalitetssystem for primærhelsetjenesten. I 
møtet i dag redegjorde hun for dette arbeidet. 
 
Bakteppet for oppdraget er samhandlingsreformen og 
Commonwealthundersøkelsen 2009. Denne undersøkelsen kartla blant annet 
i hvilken grad fastlegene benyttet opplysninger fra pasienterfaringer, samt 
andre kvalitetsindikatorer for å forbedre egen praksis. I Norge var det bare 3% 
av legene som var med i undersøkelsen som sa de benyttet slik informasjon 
mot nærmere 50% i sammenlignbare land. Norge skårer lavt på de fleste 
områder sammenlignet med Europa i denne undersøkelsen, og myndighetene 
ser stort behov for å gjennomføre endringer i Norge: 
–Bedre informasjonsflyt mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten (og 
øvrige kommunale tjenester) 
–Systemer for å måle og gi tilbakemelding til fastlegene om deres kliniske 
praksis og pasientenes erfaringer.  
–Den elektroniske pasientjournalens faglige funksjonalitet og brukervennlighet 
 
 
Kunnskapssenteret utarbeidet et policydokument: ”Integrated health care for 
people with chronic disease”. Hovedkonklusjonene i dette er: 
Allmennlegetjenesten har en nøkkelrolle. 
Bedre IKT-systemer er nødvendig. 
 
Anbefalingene fra Kunnskapssenteret basert på dette dokumentet er: 

• kvalitetsmåling og indikatorer som vurderer hele bredden av 
helsetjenesten 

• informasjon/indikatorer som grunnlag for å motivere aktørene 
• evaluering av eventuelle endringer i finansieringsordningene 
• kvalitetssystem for allmennlegene 
• faglig ledelse i primærhelsetjenesten 

– fastlegene og hele kommunehelsetjenesten 
• felles kunnskaps- og kompetanseplattform for hele helsetjenesten 
• fremtidsorientert brukermedvirkning og interaktiv pasientinformasjon 
• relevant anvendt forskning som kan understøtte og evaluere reformen 

 
Det er vanskelig å måle effektene av samhandling, men det er vist i England 
at der er en sammenheng mellom dødelighet og innsats i 
primærhelsetjenesten. 
 
Med utgangspunkt i Commonwealthundersøkelsen ble Kunnskapssenteret 
bedt om å se på kvalitet i primærhelsetjenesten samt vurdere et 
kvalitetssystem for de kommunale helse- og omsorgstjenestene. 
Konklusjonene fra dette arbeidet ble følgende: 
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-   Vi trenger å vite mer om kvaliteten i allmennlegetjenesten. 
- Ut fra et samfunnsmessig ressursperspektiv 
- Ut fra et samfunnsmessig helseperspektiv;   god og lik tilgjengelighet på 
tjenester av høy kvalitet 
- Ut fra allmennlegenes eget behov for benchmarking og eget 
kvalitetsarbeid 
- Ut fra pasientenes rett til valg av lege 

-    Vi anbefaler å bygge på det som er gjort i Norge, lære av initiativ og 
erfaringer i utlandet, men sørge for en nasjonal overbygning med system-
støtte til det lokale og pasientnære arbeidet 
 
 
Nivåer for kvalitet og kvalitetssystemer: 
1. Individuelt – den enkelte lege eller sykepleier 
2. Lokalt – det enkelte legesenter eller sykehjem 
3. Sentral/regional – kommunalt nivå, bydelsnivå etc. 
4. Nasjonalt nivå 
 
HOD/Hdir ønker at et kvalitetssystem skal ivareta: 

• Kvalitetsforbedring i og av primærhelsetjenesten 
• Virksomhetsstyring av de ulike deler 
• Brukervalg – informasjon til pasientene om kvaliteten 
• Behovet for offentlig innsyn i og tillit til kvaliteten på tjenestene 

 
Målet er ikke kontroll, men LÆRING. 
 
Det er altså viktig å utarbeide og synliggjøre indikatorer – kvalitative og 
kvantitative – struktur, prosess og resultatindikatorer. Vi har ikke pt ikke slike 
for legetjenester, forebyggende helsetjenester eller fysioterapi. Der er heller 
ikke gode indikatorer for pleie- og omsorgstjenester. 
 
Resultatet av Kunnskapssenterets arbeid er nedfelt i rapporten ”Vurdering av 
elementer som kan inngå i et nasjonalt kvalitetssystem for 
primærhelsetjenesten”. Denne er overlevert Helsedirektoratet (oktober 2010), 
oversendt HOD (april 2011) for videre bearbeidelse. 
Slik det ser ut nå, ligger det ikke an til at vi får et helhetlig nasjonalt 
kvalitetssystem, men de fleste elementene vil utvikles, dog på forskjellig nivå. 
Alle metoder for implementeringsteknikker vil bli brukt; lover, overordnede 
føringer og partnerskap. 
 
 
Felles læringsarenaer, læringsnettverk og kompetanseorganisasjoner er viktig 
for å gjennomføre kvalitetsforbedring. 
Det ligger flere verktøy for pasientopplevd kvalitet 
(pasienterfaringsundersøkelser) i primærhelsetjenesten på 
Kunnskapssenterets hjemmesider. Disse kan benyttes slik de er, men det er 
også mulig å få noe hjelp til implementering lokalt. 
 
I den etterfølgende diskusjon ble det fra utvalgets medlemmer poengtert at 
man burde i arbeidet med å dokumentere kvalitet burde prioritere områder der 
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kommunehelsetjenesten antas å ha særlig stor betydning, f.eks i arbeidet 
med Diabetes II. På dette feltet ligger forholdene også til rette gjennom Helse 
Nord RHFs diabetesplan, Tor Claudis arbeid med å implementere 
diabetesjournaler i samarbeid med kommunene og gjennom 
folkehelsesamarbeidet med fylkeskommunene.  
 
Det ble generelt anbefalt å prioritere noen utvalgte områder for satsing, og at 
det trengs støtte, både på IKT-siden og fra ulike nasjonale 
(Kunnskapssenteret) og regionale kompetansemiljøer (universiteter) for å få 
dette til.  
 
I arbeidet med å implementere Helse Nords kvalitetsstrategi bør det gis rom 
for tiltak som også ivaretar kvalitetsaspektet ift førstelinjen. Ambisjonen om å 
integrere arbeidet med pasientforløp og faglige retningslinjer kan være et slikt 
inntak til samarbeid om ”kvalitet på tvers” 

 
 

4. Modell for veiledning og kompetanseoverføring vis a vis lokalsykehus og 
kommuner. Kan erfaring fra KORSN generaliseres? 
Anne Grethe Olsen vikarierer for tiden som regional smittevernoverlege på 
Smittevernsenteret KORSN på UNN. Dette er et regionalt smittevernsenter 
som driver med infeksjonsforebygging, rådgivning, veiledning, 
infeksjonsovervåking, bistand til oppklaring av utbrudd og enkelttilfeller av 
smitte. De utarbeider høringer, planer, sitter i nasjonale arbeidsgrupper, 
holder foredrag etc. Det er et kraftsenter for smittevern i Nord-Norge med 
betydelige faglige ressurser. 
 
Fordeler ved modellen KORSN jobber i: 
- Stor fagmiljø 
- Telefonberedskap/tilgjengelighet 
- God oversikt over veiledere og annen informasjon 
- God kontakt med FHI 
- Mulighet til å reise ut til kommunene 
- Nettverksbygging (foreløpig smittevernleger og -sykepleiere på sykehus, 

men KORSN ønsker også å lage et nettverk for kommunehelsetjenesten) 
- Database for smittevernrutiner, eks. IKP 
- Arrangere kurs og møter 
 
 
Fastlegenytt fra UNN kommer til fastlegene i Finnmark og Troms, men ikke til 
Nordland. Dette er det viktig å forbedre. Det ble også påpekt at Hjemmesiden 
til KORSN fremdeles har forbedringspotensial.  
 
Det er tegn som kan tyde på at KORSN som kompetansesenter er noe bedre 
kjent i Troms og Finnmark enn i Nordland. Det kan i noen grad henge 
sammen med at kommunene i Lofoten, Vesterålen, Salten og på Helgeland i 
betydelig grad bruker smittevernkompetansen bed Nordlandssykehuset i sitt 
arbeid. Kanskje bør det bli tydeligere kommunisert på hvilke områder KORSN 
også er et viktig fagmiljø for kommunene/fastlegene i Nordland? Tilgang til 
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fastlegenytt og en mer aktiv Hjemmeside, er tiltak som forventes å styrke 
linken mot Nordlandslegene.  

 
 

5. Oppfølging av samhandlingsreformen – strategi for kompetanseutvikling 
overfor kommunene, økonomiske og avtalemessige utfordringer. 
Direktør for KS Nord-Norge, Magne Nicolaisen, var med på denne 
diskusjonen. Situasjonen nå er at ca 5 milliarder kroner tas fra 
helseforetakene og skal fordeles på kommunene fra 01.01.2012. Ca 80 % av 
dette beløpet dreier seg om medfinansieringsordningen for  medisinske 
DRGer. Øvrige ordninger dreier seg om å tilføre kommune  midler for å 
håndtere ferdigbehandlede pasienter, og for å utvikle øhjelpstilbud i kommunal 
regi.  
 
Følgende problemområder ble diskutert i samhandlingsutvalget: 
1. Samhandlingsreformens økonomiske og avtalemessige utfordringer. 
Det skal inngås avtaler mellom foretak og kommuner innen 01.09.11. Det er 
nødvendig å avklare  hvem som skal være avtaleparter, RHFene, HFene eller 
en kombinasjon. Dette er viktig å avklare.  
Utvalget tilrår at en eventuell avtale på RHF-nivå må være svært generell og 
overordnet: tydeliggjøre ”sørge-for-ansvaret”, tydeligjøre krav og ansvar for 
foretaksovergripende pasientforløp, og spesifisere noen av de elementer som 
bør inngå i avtaler på HF-nivå. En eventuell avtale på RHF-nivå bør være 
likelydende for alle kommuner, mens de HF-spesifikke avtaler må tilpasses 
regionale/lokale forutsetninger. Det ble fra utvalgets side uttrykt at KS blir en 
viktig samarbeidspart i utforming og forankring av en overordnet RHF-avtale, 
mens de etablerte samarbeidsorganer (OSO og lign.) mellom HFene og 
kommune forventes å få en viktig rolle i å forhandle fram avtaler  på HF-nivå. 
Enkelte medlemmer av utvalget foreslo at de generelle, overordnede og 
likelydende avtalene alternativt kunne inngå i avtalene på HF-nivå, et 
synspunkt som for øvrig fikk støtte fra Regiondirektør Magne Nicolaisen i KS-
Nord-Norge.  
 
Det var stor enighet i utvalget om at den/de avtalene som skal inngår med 
virkning fra 01.01.2012 i stor grad bør bygge på eksisterende avtaler, og ellers 
innholdsmessig avgrenses på måter som gjør avtalene håndterlige og 
gjennomførbare. Etter hvert som man får erfaring, kan ambisjonsnivået heves 
og avtalene utvides til flere felter.   
 
Utvalget der det som viktig at ovennevnte avklaringer skjer i den nasjonale 
arbeidsgruppen som Bjørn Engum deltar i på vegne av Helse Nord, og at 
spørsmålene om hvem som skal være avtalepart blir prioritert i gruppens 
første møte den 10.juni. Generelt vurderes det som viktig at Bjørn Engum får 
innspill til sitt arbeid i den nasjonale gruppen, både fra RHFet, HFene og fra 
samhandlingsutvalget.  
 
For øvrig ble det informert om at KS arrangerer en konferanse om 
avtaleinstituttet i Tromsø 23.08 og i Bodø 24.08.  
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Det er fire hovedvirkemidler for å gjennomføre samhandlingsreformen; faglige, 
økonomiske, juridiske og organisatoriske. Avtalene som skal inngår nå tilhører 
de juridiske virkemidlene, de økonomiske redegjøres kort for her. 
 
Tre hovedprinsipper i finansieringen: 
1.KOMMUNAL MEDFINANSIERING 
- Kommunene skal betale 20% av kostnadene for sykehustilbudet til 
enkeltpersoner fra 01.01.12. 
- Gjelder alle konsultasjoner (poliklinikk) og innleggelser for medisinske 
behandlinger – alle aldersgrupper (altså alle medisinske DRG-er). 
- Tak på 30.000 kroner for enkeltopphold. 
- Unntatt fra ordningen: 
Operasjoner, fødsler, behandling av nyfødte barn og behandling med kostbare 
biologiske legemidler. Røntgen- og laboratoriemedisin er foreløpig også 
unntatt. 
 
4,2 mrd (2010-kroner) legges inn i rammetilskuddet til kommunene fra 2012 
som frie inntekter for å kompenserer for plikten til medfinansiering. For 
kommunene i Nord-Norge utgjør dette 418 mill kr.  
Det legges opp til effektive automatiserte oppgjørsordninger med små 
transaksjonskostnader. 
   
Dette er penger som, etter de fleste utvalgmedlemmers oppfatning, med storl 
sannsynlighet vil gå med til å finansiere sykehusopphold. Begrunnelsen for 
denne vurderingen er at det på aggregert nivå ikke forventes noen vesentlige 
endringer i kommunenes sykehusforbruk i 2012. I forlengelsen av dette 
resonnementet frarådes kommunene det første årene å forskuttere bruken av 
disse pengene før det er klart hvor stor del av pengene som går med til 
sykehusfinansiering. Enkeltkommuner med svært høyt sykehusforbruk/lav 
terskel for henvisning og innleggelse kan imidlertid tenkes å redusere dette 
gjennom kommunale alternativ. 
 
Men det var også røster i utvalget som mente at dette resonnementet var for 
passivt og defensivt: at det ville være mulig å redusere sykehusforbruket 
allerede første året gjennom utvikling av kommunale intermediærplasser.  
 
Det var imidlertid enighet om at det først var på lengre sikt at slike 
intermediærtilbud i vesentlig grad kunne redusere behovet for 
sykehusinnleggelser. Dernest gjenstår det å se om effekten primært er å 
begrens veksten i sykehusforbruk/stabilisere forbruket, eller om 
samhandlingsreformen faktisk bidrar til å redusere forbruket, også 
sammenlignet med nåværende forbruk.   
 
 
2.UTSKRIVNINGSKLARE SOMATISKE PASIENTER 
- Kommunal betalingsplikt fra 010112 for utskrivningsklare pasienter. 
- Døgnsats på 4.000 fra samme dag pasienten er registrert utskrivningsklar. 
- Tar høyde for drifts- og evt. investeringskostnader i kommunene. 
- Overføring av 560 mill kr fra RHFs basisbevilgning for 2012. For kommunene 
i Nord-Norge utgjør dette 71 mill NOK.  
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- Uttrekket basert på snitt-tall 2007-2009; 140.000 liggedøgn pr. år, dvs. ca 
383 senger med 100% belegg. 
- Gjelder ikke rus og psykiatri. 
- Midlene legges inn i rammetilskuddet til kommunene som frie inntekter. 
Dette området forskriftsreguleres. Det kritiske spørsmålet knytter seg hvilke 
kriterier som skal legges til grunn i en slik forskrift; dernest hvordan forskriften 
praktiseres.  
Siden disse midlene fordeles etter objektive kriterier, vil de med stor 
sannsynlighet fordeles på en annen måte enn status for utskrivningsklare 
pasienter.  Helse Midt-Norge har laget en oversikt som viser at det er store 
diskrepanser i så måte. Kommuner uten utskrivningsklare pasienter vil 
således tjene på denne ordningen.  
 
3.ØYEBLIKKELIG HJELP DØGN 
Forslag om plikt til et kommunalt ø.hj. døgntilbud fra 01.01.16. 
Kommunene tilføres kr 4330,- pr døgn som dekker drift og evt investeringer 
Samlet omfang og kostnader: 
- Antatt 240 000 liggedøgn etter 4 år, dvs 658 senger med 100% belegg. 
- Det er lagt opp til et måltall på 120.000 liggedøgn etter 2 år, dvs 329 

senger med 100% belegg, og altså 60 000 liggedøgn (tilsvarende 165 
senger) det første året. Tl sammenligning hadde sykestuene i Finnmark 
alene ca 11 000liggedøgn i 2010. Men sykestuefunksjonen i Finnmark 
inneholder mer enn ø-hjelpsfunksjoner, og langtidsliggere (over 14 dager) 
utgjorde nesten halvparten av liggedøgnene.  

- Samlet overføring til kommunene kostnadsberegnet til 1,040 mrd kroner ut 
fra 4330 pr døgn. For kommunene i Nord-Norge utgjør dette 33 mill i 2012 

- Ordningen skal følge-evalueres. Omfang og kostnader vil bli evaluert etter 
2 år. 

Midlene tilføres kommunene på følgende måte: 
- 50% overføring gjennom øremerket tilskudd fordelt etter søknad. 
- 50% bidrag til konkrete prosjekt fra RHF nedfelt i avtalen. 
 
Helse Nord RHF har startet et arbeid med å gjennomgå de ulike 
komponentene i finansieringsordningen og sammenholde denne med HFenes 
nåværende finansiering av tiltak på intermediærnivå. Overføringene til 
utskrivningsklare pasienter og ø-hjelpstiltak vil bli sett i sammenheng med 
ytelser helseforetakene i dag gir kommunene. Hensynet til en rettferdig 
fordeling mellom kommunene må også vektlegges, slik at det på sikt oppnås 
en harmonisering. Overgangsordninger må vurderes, slik at aktørene får tid til 
å tilpasse seg nye rammebetingelser.  
 
Sykestuefinansieringen i Finnmark må vurderes særskilt, både utfra de 
spesielle avstandsmessige begrunnelser som ligger til grunn for denne 
ordningen, og med referanse til det finansieringsprosjekt som er atablert i 
samarbeid med sentrale helsemyndigheter, og som søkes videreført. På 
lengre sikt vil også denne ordningen måtte innpasses generelle løsninger.  
 
 

6. Kompetanseutviklingsstrategi (jfr. forrige møte i samhandlingsutvalget). 
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Som det ble diskutert i forrige møte i samhandlingsutvalget skal det etableres 
en styringsgruppe samt flere arbeidsgrupper som understøtter arbeidet. 
Sammensetningen av styringsgruppen bør være klar før sommeren i år slik at 
arbeidet kan starte over ferien. Finn Henry ønsker innspill til 
sammensetningen av arbeidsgruppene (rus, psykiatri, KOLS, diabetes, kreft 
og overvekt) i løpet av neste uke – uke 22. Det er viktig at disse gruppene 
settes sammen slik at de blir kompetansemessig komplementære, og samtidig 
ivaretar hensyn til kjønn, geografi , kommune/foretak  mv. 
 

 
 
7. Møteplan for 2010. 

Det er forslag om 25. august. 
 

 
8. Eventuelt. 

NOKLUS sitter på store mengder data og ønsker primærleger som forskere for  
bearbeide deler av dette materiale. Helse Nord RHF bifaller dette ønsket og vil 
stimulere fastlegene til deltagelse. Samhandlingsutvalget finner dette svært 
interessant, men anbefaler at det utarbeides et notat fra NOKLUS som 
redegjør nærmere for dette. Informasjonen og oppfordring til deltagelse bør 
sendes til primærlegene. Deretter kan det værte aktuelt å invitere NOKLUS til 
et møte i samhandlingsutvalget.  
 
 

 
Tromsø lufthavn 27.05.11 
 
Mona S. Søndenå 
Referent 
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