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Agenda: 

 

13/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste 

14/2015 Godkjenning av referat fra møtet 26.2.15 

15/2015 Tilbakemelding KSU - diagnosespesifikke henvisningsmaler innen PHR-klinikken for barn og unge. 

16/2015 Utskrivningsklare pasienter pr. 1. april 2015 - kredittdøgn 2014  
17/2015 Kommunale øyeblikkelig hjelp – døgnplasser – status etablering 

18/2015 Dialogmøtet 2015 – oppsummering – evaluering 

19/2015 Samhandlingsbarometeret – Helse Førde – UNN. Orientering – mulighet for overføring 

20/2015 Valg av ny leder og nestleder i Overordnet samarbeidsorgan – prosedyre. 

21/2015 Ambulansetjenesten – tiltak som er iverksatt – orientering. 

22/2015 Referater 
 
 
 
 

 

 

Sakskart: 
 

Saksnr.  Saksfremstilling 

13/2015 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
Det vises til tilsendte innkalling og saksliste. 
 
Det foreslås slikt 
 

Vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 
 
 
 

14/2015 Godkjenning av referat fra møtet 26.2.2015 
 
Det vises til vedlagte referat fra møtet 26.2.15. 
 
Referatet er tidligere sendt medlemmene av OSO. 
 
Det foreslås slikt 
 

Vedtak: 
 

1. Referatet godkjennes 
 
  

15/2015 Tilbakemelding KSU - diagnosespesifikke henvisningsmaler innen PHR-klinikken 
for barn og unge. 

 

Saksbehandler: Jon Tomas Finnsson  

 

I møte 25. februar 2014 vedtok OSO følgende: 
  
Enstemmig 
       vedtak: 
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Det opprettes et KSU som skal vurdere/utarbeide diagnosespesifikke henvisningsmaler 

innen PHR-klinikken for barn og unge. Dette som en pilot mellom Bodø kommune og 

Nordlandssykehuset HF/PHR-klinikken.  

  

  

 

For å imøtekomme OSO vedtak, punkt, 5 ble det oppnevn et KSU med 

medlemmer fra Bodø kommune og Nordlandssykehuset. Det ble avholdt møter 

25. juni, 10. september og 29. oktober. De som har møtt i KSU er: 

 

 Kathrine Hunstad-Ulriksen,   Kommunepsykolog,   Bodø 

kommune 

 Stefan Kjelling,    Kommuneoverlege,   Bodø 

kommune 

 Evy Jeremiassen,    Fagleder PPT,   Bodø 

kommune 

 Espen Fjærvoll,    Grunnskolekontoret,   Bodø 

kommune 

 Tor Erlend Nordhuus ,   Tillitsvalgt for NSF,   Bodø 

kommune 

 Helge Jenssen,    Brukerutvalget,  

 Nordlandssykehuset 

 Tarald Sæstad,    Enhetsleder BUP-YS, 

 Nordlandssykehuset 

 Jon Tomas Finnsson,    Seksjonsleder BUP-YS, 

 Nordlandssykehuset 

 

Det vises også til vedlagte møtereferat. 

 

Vårt oppdrag har i kort form vært:  

 

opprette et KSU som skal vurdere/utarbeide diagnosespesifikke 

henvisningsmaler innen PHR-klinikken for barn og unge 

 

Bakgrunn: 

En henvisningsmal er ment som en rettesnor og veiledning for den som skriver 

henvisninger. I de aller fleste tilfeller er det fastlegen som skriver henvisninger 

til Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) i Nordlandssykehuset. Vi 

har derfor hatt som målsetning å utarbeide en henvisningsmal til fastleger som 

henviser til BUP. Det har over lengre tid og i flere fagfelt vært jobbet med å lage 

henvisningsmaler mellom fastleger og spesialisthelsetjenesten. Det jobbes i dag 

på nasjonalt nivå med å utvikle en fast henvisningsmal som skal gjelde for alle 

henvisninger fra fastlege til spesialisthelsetjeneste, uavhengig av hvor i 

spesialisthelsetjenesten pasienten skal henvises. Inntil en nasjonal 

henvisningsmal implementeres ser vi behov for en lokal henvisningsmal for 

henvisning til BUP. 

 

Basert på erfaringer fra medlemmene i KSU fant vi at målsetningen måtte være 

å lage en henvisningsmal som kan brukes i de datasystemer fastlegene benytter i 

dag. Henvisninger skrives parallelt med journalføring og mange av 

opplysningene i henvisningen hentes fra journalsystemet. Henvisningsmaler på 
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papir oppleves som tungvindt og blir erfaringsmessig fort glemt. Etter en 

undersøkelse kom vi frem til at vår henvisningsmal da måtte bestå av ren tekst, 

ingen figurer eller tabeller. 

 

Resultat: 

 

Den utarbeidede henvisningsmalen kan benyttes for alle diagnoser i F-kapittelet 

i ICD-10 (vedlegg 1). Vi har vurdert henvisningsmaler for depresjon, angst, 

atferdsvansker og ADHD, men kommet til at det ikke er behov for så 

diagnosespesifikke henvisningsmaler for fastlegene. Den mal som er utarbeidet 

kan etter vår vurdering benyttes ved alle aktuelle sykdomstilstander som typisk 

henvises BUP. Etter vår vurdering vil informasjon på de 11 punkter som er tatt 

med i henvisningsmalen gi inntaksansvarlig i spesialisthelsetjenesten 

tilstrekkelig opplysninger til å vurdere henvisningen. Ved å benytte en 

henvisningsmal som er integrert i journalsystemet vil henviser raskt kunne hente 

opp henvisningsmalen, føye til nye punkter ved behov og raskt slette 

hjelpeteksten.   

 

Selv om det ikke vurderes som hensiktsmessig med diagnosespesifikke 

henvisningsmaler ser KSU at en differensiering i diagnosegrupper kan være 

hensiktsmessig i beskrivelser av pasientforløpsrutiner for barn og ungdom med 

psykiske lidelser. Vi antar dette blir ivaretatt av det KSU som skal behandle 

OSO vedtak, punkt 4. En god pasientforløpsrutine forenkler og kvalitetssikrer 

henvisninger. Hvis fastlege ved henvisningstidspunktet er kjent med 

pasientforløpsrutinen for den tilstand det mistenkes at pasienten har, vil fastlege 

vite hvilke instanser som bør kontaktes for å innhente nødvendige 

opplysninger/vedlegg til henvisningen.  
 

Implementering: 

 

Hvis den foreslåtte henvisningsmal godkjennes av OSO vil den bli distribuert 

som en datafil til alle fastlegekontorer i Bodø. Fastlegene vil bli bedt om å legge 

inn malen og benytte den ved henvisning til BUP. Henvisningsmalen vil også bli 

distribuert til barnevernstjenesten som også er en henviser til BUP. Etter vår 

vurdering bør også barnevernstjenesten søke å benytte de punkter som inngår i 

henvisningsmalen ved henvisning til BUP. 

  

Implementeringen av denne henvisningsmalen må sees i sammenheng med de 

pasientforløp som utarbeides av det KSU som oppnevnes til å svare på OSO 

vedtak, punkt 4. I beskrivelsen av pasientforløp kan det være aktuelt å drøfte 

forhold rundt hvordan man organiserer henvisningsprosessen. Som det kommer 

frem av referat fra møte i KSU 29. oktober, finns ulike modeller for hvordan 

kommune og spesialisthelsetjenesten samarbeider rundt henvisninger (modell 

for hvordan BUP Indre Salten samarbeider med bl.a. Fauske kommune og 

Steigen kommune om henvisninger). Det ble vurdert å være utenfor vårt mandat 

å gå nærmere inn i dette. 

 

Konklusjon: 

 

Dette KSU har utarbeidet et forslag til en samlet henvisningsmal (vedlegg 1) 

som kan benyttes ved henvisninger av pasienter fra kommunale tjenester 
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(fastlege og barnevernstjeneste) til BUP. Vi ser det ikke som faglig nødvendig 

med mer diagnosespesifikke henvisningsmaler. Vi antar videre at det vil 

forenkle implementeringen å benytte bare en henvisningsmal ved henvisninger 

til BUP. 

 

Forslag til 

 

Vedtak: 

 

1. Henvisningsmal slik den er utarbeidet av KSUet implementeres ved 

henvisninger av pasienter fra kommunale tjenester til BUP. 

2. For øvrig vises det til referatene fra KSU møtene 
 

 

 

16/2015 Utskrivningsklare pasienter pr. 1. april 2015  - kredittdøgn 2014  
 
2014 
 

Vedlagt tabell fra Plan- og analyse avdelingen som viser oversikt for 2014. 

 

Totalt var det 1523 registrerte liggedøgn for utskrivningsklare pasienter. OSO ba 

i forrige møte også om å få en oversikt over antall kredittdøgn.  

 

Det fremkommer av tabellen. 

 

Forklaring til tabellen: 

 

 Kolonnen som er merket gult er det Plan- og analyse har rapportert for 

2014. Tallene har han hentet fra DIPS rapport. 

 Fakturert 2014 er oversikt over antall døgn det er sendt faktura på til de 

ulike kommunene. Disse dataene er hentet fra Agresso regnskapssystem. 

 Kreditert 2014 er antall døgn de ulike kommunene har fått tilsendt 

kreditnota på etter at de har fått faktura. 

 Netto døgn viser da antall døgn som kommunene har betalingsplikt for. 

 Differansen DIPS og Agresso viser forskjell i antall døgn på det Plan- og 

analyse totalt hentet ut fra DIPS i 2014 og det som er fakturert via 

regnskapssystemet (før fratrekk av kreditnota). 

 

2015 

 

Pr. utgangen av mars, jfr. vedlegg, er det registrert 473 liggedøgn for 

utskrivningsklare pasienter. Pr. samme dato i 2014 var det 409 liggedøgn. 

 

Oversikten viser utviklingen i de enkelte kommunene. 

 
 
 
Det foreslås slikt 
 

Vedtak: 
 

1. Saken tas til orientering. 
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17/2015 Kommunale øyeblikkelig hjelp – døgnplasser – status etablering 
 
Det vises til utsatt sak 9/2015. 

 

Pr. årsskiftet 2014/2015 har følgende 12 kommuner etablert øyeblikkelig hjelp døgnplasser: 

 

Bø kommune, Meløy kommune, Røst kommune, Saltdal kommune, Vestvågøy kommune, Flakstad 

kommune, Moskenes kommune, Vågan kommune, Fauske kommune, Sortland kommune, Værøy 

kommune og Bodø kommune. 

 

Pr. 1.3.15 hadde følgende søkt: 

 

Øksnes, Andøy, Hadsel, Steigen og Gildeskål. 

 

Steigen og Gildeskål har fått innvilget sin søknad. 

 

Hadsel, Øksnes og Andøy fikk ikke godkjent pga legetilsynet, men har fått utsettelse av Hdir til 

10.4 for å komme med korrigert søknad. 

 

Øksnes og Hadsel har kommet fram til en løsning med lokale leger som er anbefalt av 

Nordlandssykehuset. Formoder Helsedirektoratet godkjenner kommunenes reviderte søknader. 

 

Andøy kommune har ikke vært i kontakt med Nordlandssykehuset etter avslaget fra 

Helsedirektoratet. 

 

Tysfjord kommune har søkt uten å være i kontakt med NLSH. Får neppe søknaden godkjent da 

den ikke er utarbeidet i tråd med Nasjonal veileder. 

 

Ikke søkt: Hamarøy, Beiarn og Sørfold. 

 

Vestvågøy, Flakstad og Moskenes har sin virksomhet organisert som en interkommunal ordning 

lokalisert til Vestvågøy og med Vestvågøy kommune som ansvarlig. 

 

De øvrige kommunene har etablert KAD i egne ordninger. 

 

Sortland kommune etablerte ordningen pr. 1.5.14. 

 

Kommunene som ikke har søkt, inkludert Andøy kommune, må ha KAD-tilbudet på plass pr. 

1.1.16. 

 

Fra 2016 blir KAD finansiert over kommunenes ordinære rammebudsjett. 

 

Status 2014 

 

Samlet mottar kommunene fra Hdir og NLSH kr. 24.321.002 i tilskudd for driften og estimert 

antall liggedøgn er samlet 5269/år. Siden Sortland har driftet 8/12  blir korrekt estimering 5106 i 

2014. Sortland kommune har mottatt 100 % tilskudd fra Hdir, men noe redusert (4/12) fra 

NLSH. 

 

Pasientene legges i hovedsak inn fra hjemmet  og skrives ut til hjem eller kommunal 

institusjonsplass. Diagnosegruppene er også i henhold til veilederen. Det samme kan en si om 

bruken av KAD-plassene, dog i for lite bruk.  

 

 

Kommuneoversikt: 

 

 

Bø kommune 2014 – (2013 tall i parantes): 



Side 8 av16 

 

Pasienter døgn Gj.snitt 

liggetid 

43 (37) 113 (104) 

 

 184 

2.61 

 

 Beregnet antall liggedøgn 

 

Meløy kommune 2014- (2013 tall i parantes): 

 

Pasienter døgn Gj.snitt tid 

63 (71) 267 (279) 

 

 361 

3.8 

 

 Beregnet antall liggedøgn 

 

Vågan kommune 2014 – (2013 tall i parantes): 

 

Pasienter døgn Gj.snitt tid 

104 (73) 253 (181) 

 

 478 

2.2 

 

 Beregnet antall liggedøgn.  

 

Flakstad, Moskenes og Vestvågøy kommune 2014- (2013 tall i parantes): 

 

Pasienter døgn Gj.snitt tid 

197 (189) 398 (405) 

 572 

1.8 

 

 Beregnet antall liggedøgn.  

 

 

Saltdal kommune 2014 – (2013 tall i parantes): 

 

Pasienter døgn Gj.snitt 

tid 

64 (70) 136 (166) 

 

 361 

2.1 

 

 

 Beregnet antall liggedøgn.  

 

 

Bodø kommune 2. halvår 2013 (ikke helårsdrift i 2013): 

 

Pasienter døgn Gj.snitt tid 

209 716 

 

 

 

 2194 

3.4 

 

 

 

 Beregnet antall liggedøgn.  
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Fauske kommune 2. halvår 2013 (ikke helårsdrift i 2013): 

 

Pasienter døgn Gj.snitt tid 

49 111 

 

 516 

2.3 

 

 

 

 Beregnet antall liggedøgn.  

 

Værøy kommune 2. halvår 2014 - (ikke helårsdrifti 2013): 

 

Pasienter døgn Gj.snitt 

tid 

8 30 

 

 41 

3.7 

 

 

 

Røst kommune 2. halvår 2014 – (2013 tall i parantes:): 

 

Pasienter døgn Gj.snitt 

tid 

11 (15) 25 (34) 

 31 

 

 

2,3 

 

 

 

 Beregnet antall liggedøgn.  

 

 

Sortland kommune 2. halvår 2014  - oppstart 1.5.14 

 

Pasienter døgn Gj.snitt 

tid 

20 42 

 

 320 

2.1 

 

 

 Beregnet antall liggedøgn.  

 
 
Antall liggedøgn samlet for KAD-plassene er beregnet til 5106 døgn.  

 

Faktisk belegg i 2014 var 2091 liggedøgn som utgjør 41 % av estimert/beregnet og finansiert 

virksomhet. 

 

Sett fra Nordlandssykehusets side kan en ikke være fornøyd med dette. 

 

Kommunene er ikke spurt om hvorfor belegget er så lavt, ei heller hvorfor det ikke er vesentlig 

økning i bruken av KAD-plassene fra 2013 til 2014. 

 

Helsedirektoratet  har i sin samhandlingsstatistikk for 2013 – 14 sett på KAD tilbudet i landet. 

 

Beleggsprosenten for kommuner med mer enn ett års drift er 31, og det rapporteres at effekten av 
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det kommunale tilbudet på sykehusinnleggelser for øyeblikkelig hjelp er liten. 

 

Dog skal det sies at det er nasjonale indikasjoner på at innleggelser i sykehus for  pasienter over 

80 år reduseres.  

 

Vi vil i inneværende år se nærmere på utviklingstrekk for øyeblikkelighjelp innleggelser i 

sykehusene med medisinske diagnoser.   

 

OSO bes drøfte situasjonen med henblikk på om det er gode tiltak Nordlandssykehuset og 

kommunene i fellesskap kan iverksette for å bidra til volummessig mer riktig bruk av KAD. 

 

 

 
Det foreslås slikt 
 

Vedtak: 
 

1. Saken tas til orientering. 
 

 

18/2015 Dialogmøtet 2015 – oppsummering – evaluering 
 
Saksbehandler: Lena Arntzen 

 

Vedlagt evalueringsresultatet for Dialogmøtet 2015.  

 

Møtet ble avviklet 23. mars i Bodø med i alt 71 deltakere. 

 

En velger å trekke fram følgende hovedmerknader i evalueringen: 

 

 

 Deltakerne mener det er viktig at selve møtet finner sted. 

 Flere uttrykte å være tilferds med at balansen mellom kommunene og 

NLSH   var veldig bra i år.  

 Flere mente det var relevante tema fra både sykehus og kommunene.  

 God møteledelse.  

 Både sykehus og kommuner har utfordringer, og det er viktig med 

forståelse for dette begge veier.   

 Bra med deltakelse bredt fra både kommuner og helseforetak, også når 

det gjaldt innledningene. 

 Det var nyttige tema som ble tatt opp, både fra de som hadde innlegg og 

fra de som satt i salen. 

 Dialogmøtet skaper bedre forståelse for hverandres ulike roller. Årets 

møte var mer i grenselandet mellom primær- og spesialisthelsetjeneste, 

der et slikt dialogmøte bør være enn møtet for et år siden 

 Flere deltakere melder behov for mer dialog, og foreslår grupper / 

parallellsesjoner 

 

Kommentar 

 

Det er svært positivt at deltakerne har tatt seg tid til å svare på evalueringen. Den 

skal nyttes til forbedringer. 
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I god tid før dialogmøtet ble alle kommunene og regionrådene tilskrevet med 

henblikk på innspill til program og evt. medvirkning i dette. Responsen var bra, 

og programmet i årets dialogmøte ble derfor godt balansert, og 

tilbakemeldingene gode .  

 

Evalueringen gir klar føring på at vi er på rett veg, og at vi utformer neste års 

dialogmøte på samme måte, med nye og aktuelle problemstillinger fra 

kommunene og helseforetaket. 

 

Forslag til 

 

Vedtak: 

 

1. OSO tar evalueringen til etterretning. 

 

 
 

19/2015 Samhandlingsbarometeret – Helse Førde – UNN. Orientering – mulighet for 
overføring 
 
Saksbehandler: Magne Nicolaisen, samhandlingsleder UNN.  

 

Denne saken er identisk med tilsvarende sak fremmet for OSO v. Unn og er en oppfølging fra 

møtet 26.2.15. 

 

I tillegg til selve saken, vil også Magne Nicolaisen orientere og svare opp spørsmål vedr. 

nuværende status mht til etableringen i UNN. 

  
Sammendrag og anbefaling 

 

OSO sekretariatet har fått i oppdrag å undersøke mulighetene for et samarbeid med Helse Førde 

HF om tilpasning/innføring av et samhandlingsbarometer for OSO basert på en løsning som er 

utviklet og satt i drift i Sogn og Fjordane. I saken er alternativer samt forslag til opplegg for et 

mulig samarbeid beskrevet og utkast til samarbeidsavtale er vedlagt. Det gjenstår en avklaring i 

valg av sikkerhetsløsning som vil besluttes etter gjennomført ROS analyse. Kostnader og 

ressursbruk er beskrevet i saken. Barometeret skal være en kunnskapsplattform for samhandling 

og arbeidsdeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten, tilrettelegge for 

forbedringsarbeid, og gi grunnlag for forskningsarbeid og utvikling.  

 

Bakgrunn 

 

Det har vært et uttalt ønske å kunne følge med og dokumentere effekten av tiltakene gjennomført 

som ledd i oppfølgingen av samhandlingsreformen. 

 

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ga i 2011 Norges forskningsråd i oppdrag å planlegge 

og iverksette et følgeforskningsprogram for perioden 2012 – 2015 for å dokumentere effekter av 

samhandlingsreformen. De 6 forskningsprosjektene som er finansiert av programmet, vil gradvis 

dokumentere effekter av de virkemidler og tiltak som prosjektene analyserer. Det er berammet 

en erfaringskonferanse i regi av Norges forskningsråd og HOD høsten 2015 for oppsummering 

av de effekter som så langt er dokumentert. 

 
Helsedirektoratet utgir årlig en ”Forvaltningsmessig følge med-rapport” som viser tiltak og 

utviklingstrekk i samhandlingsreformen. Rapporten er omfattende, men samtidig overordnet 

hvor det i liten grad er mulig å finne igjen det enkelte foretak og kommune.  For ytterligere 

informasjon henvises til: http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/status-for-

samhandlingsreformen-2014/Sider/default.aspx 

 

http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/status-for-samhandlingsreformen-2014/Sider/default.aspx
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/status-for-samhandlingsreformen-2014/Sider/default.aspx
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Behovet for å kunne følge utviklingen i arbeidet med Samhandlingsreformen i egne 

foretak/kommuner har vært etterlyst. Høsten 2013 ble sekretariatet for OSO/NST kjent med et 

initiativ i regi av Helse Førde HF i samarbeid med bl.a. KS betegnet som 

”Samhandlingsbarometeret”. Informasjon om og presentasjon av barometeret ble gitt i OSO-

møtet 5. desember 2013 sak 52/2013. OSO sekretariatet ble bedt om å undersøke muligheter for 

et samarbeid med Helse Førde om å utvikle/tilpasse og implementere en tilsvarende løsning for 

kommunene i Troms Ofoten og UNN. Status i dette arbeidet ble informert om i OSO-møtet 18. 

september 2014 – sak 28/14. 

 
 

Arbeidet med å avklare samarbeid med Helse Førde HF 

 

Etter OSO-møtet 5. desember 2013 startet arbeidet med å avklare opplegg for og omfang av et 

mulig samarbeide med Helse Førde HF om ”Samhandlingsbarometeret”. Dialogen pågikk 

muntlig/skriftlig gjennom våren 2014, og i juli 2014 hadde Magne Nicolaisen og Bjørn Engum 

et møte med ledelsen i Helse Førde om saken.  Dette resulterte i inngåelse av en intensjonsavtale 

(vedlagt) som grunnlag for videre oppfølging og avklaringer.  

 

I etterkant av møtet ble det reist noen prinsipielle spørsmål med behov for avklaring i tillegg til 

spørsmål av mer teknisk art som det er brukt noe tid på å avklare. I møte med leverandøren - 

Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD) - 11. desember 2014 samt møte med Helse 

Førde 12. desember 2014 er disse spørsmål blitt tatt opp og forsøkt avklart så langt som mulig.   

 

Det foreligger nå et utkast til samarbeidsavtale (vedlagt) som det kun er mindre («kosmetiske») 

forhold som skal endres. 

 

 

Forhold som er drøftet og foreløpig avklart 

 

Eierrettigheter og omfang 

 

Samhandlingsbarometeret er utviklet i et samarbeid og finansiert av Helse Førde/Helse Vest, KS 

og Høgskulen i Sogn og Fjordane. Partene har drøftet og uttrykt interesse for å utvide 

samarbeidet med UNN og aktuelle kommuner. Helse Førde har eierrettighetene til 

Samhandlingsbarometeret. Barometeret er under innføring i Helse Bergen, og det er grunn til å 

forvente at løsningen over tid skal benyttes i hele regionen (Helse Vest med tilhørende 

kommuner). 

 

I dialogen med Helse Førde har det vært en forutsetning at et samarbeid vil måtte ha et regionalt 

perspektiv også i Helse Nord/Region Nord. I den grad en lykkes med implementeringen i vårt 

OSO område, vil og skal resten av regionen kunne benytte tilsvarende løsning og opplegg. 

 

Teknisk løsning og drift 

 

Systemløsningen som Samhandlingsbarometeret bygger på betegnes Nesstar og utvikles, leveres 

og understøttes av Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD) med hovedkontor i Bergen. 

NSD er et anerkjent fagmiljø med en lang historie og med nasjonale oppgaver knyttet til 

tilrettelegging av forskningsinfrastruktur og er eid av Kunnskapsdepartementet. NESSTAR 

brukes i en rekke nasjonale løsninger for å presentere data fra ulike datakilder. 

Samhandlingsbarometeret i Sogn og Fjordane blir driftet av Helse Vest IKT. 

 

Et samarbeid med Helse Førde om Samhandlingsbarometeret kan ha følgende to 

hovedprinsipper: 

 

1. Ta utgangspunkt i dagens løsning fra Sogn og Fjordane og implementere og drifte en 

tilsvarende løsning i egen regi (f. eks. Helse Nord IKT). 

2. Utvide Samhandlingsbarometeret i Sogn og Fjordane med UNN og kommunene i 

Troms og Ofoten og drifte og videreutvikle en felles løsning. Dette blir i prinsippet en 

utvidelse slik Helse Bergen har gjennomført. 

 

Det har vært enighet om å velge alternativ 2 som hovedspor. Hovedargumentet er at dette gir 
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grunnlag for et tettere samarbeid - ikke minst i å kunne sammenligne situasjonen og utviklingen 

mellom foretak og kommune på tvers av regioner. Det antas at situasjonen og utfordringene både 

for kommuner og foretak i Vest og Nord har betydelige likhetstrekk. Det antas videre at en slik 

løsning også vil ha en del økonomiske fordeler – både i å kunne fremskaffe og oppdatere et 

felles barometer fra ulike datakilder samt unngå noen lisenskostnader (i størrelsesorden 300.000 

kroner). Kapasiteten ved en fellesløsning både knyttet til volum og brukere antas ikke å ha reelle 

begrensninger. 

 

En felles løsning vil måtte driftes av Helse Vest IKT. Dette er i utgangspunktet uproblematisk i 

forhold til brukertilgang siden tjenesten er åpent tilgjengelig for alle. Det kan imidlertid være 

noen sikkerhetsmessige utfordringer knyttet til oppdatering av systemet/redaktøransvar, men 

dette utredes nærmere (ROS analyse). Helse Førde følger opp dette med Helse Vest IKT. Det vil 

bli lagt opp til at Helse Førde er kontaktpunktet for UNN/OSO sekretariatet slik at Helse Førde 

foretar avklaringer, fakturering, etc. opp mot samarbeidspartnere. 

 

Kostnader og ressursbehov 

 

Arbeidet med å utvikle, implementere og drifte et Samhandlingsbarometer vil nødvendigvis ha 

noen kostnadskomponenter.  Det er foreløpig ikke mulig å angi disse i detalj, selv om 

kostnadsbildet er relativt oversiktlig. 

 

Nesstar/NSD 

 

I møtet med NSD ble følgende kostnader antydet: 

1. Tilpasning av løsning: 1 dag – 1000 kr/time  10.000 kroner 

2. Kurspakke 10.000 kroner + reise/opphold  25.000 kroner 

3. Supportpakke 25.000 kroner/årlig   25.000 kroner 

 

Evt. nyutvikling av Nesstar må skje på bakgrunn av forespørsel/tilbud.  I den grad dette skjer i et 

samarbeid mellom flere partnere, vil en kunne legge opp til spleiselag. Det vil være 

hensiktsmessig å ha en reserve for mulig fremtidige utviklingsoppdrag. 

 

Helse Vest IKT 

 

Helse Førde blir fakturert fra Helse Vest IKT for drift av Samhandlingsbarometeret.  For 

eksterne parter vil det være rimelig at det faktureres i tråd med de prinsipper som gjelder for 

fakturering og kostnadsdekning av samarbeid i sektoren. En ROS analyse for å avklare og 

forebygge mulig sikkerhetsrisiko er kostnadsberegnet til 60.000 kroner. 

 

Fellesressurser 

 

I den grad prosjektet videreføres som et fellesprosjekt, må det i noen grad legges opp til at det 

kjøpes fri ressurser/kompetanse til å samordne prosjektet – både den faglige tilrettelegging og 

videreutvikling samt koordinering av partnere og leverandører. Det er rimelig at Helse Førde 

innehar denne rollen og disse oppgavene, og at det skjer i et spleiselag mellom de deltagende 

partene.  

 

Interne driftsoppgaver   

 

Det må forventes at de største kostnadene vil være forvaltningen av systemet, dvs. å innhente 

data fra ulike datakilder og kvalitetssikre disse. Erfaringene fra Helse Førde er dessverre slik at 

det kreves mange manuelle operasjoner før data er kvalitetssikret og tilgjengelige fra 

barometeret. Helse Førde har i dag ett årsverk knyttet til barometeret på heltid – i tillegg bistår 

foretakets IKT avdeling i arbeidet med datainnsamlingen fra aktuelle kilder. Dette vil også være 

det omfanget vi må legge opp til ved implementering ved UNN og kommunene i Troms og 

Ofoten. Hva som kreves ved utvidelse til andre foretaksområder i regionen må en komme tilbake 

til – her vil en også kunne høste erfaring fra Helse Vest/Helse Bergen. 

 

For UNN vil DIPS være hovedkilden for informasjon.  Data fra DIPS vil forefinnes i ulike 

varianter og til ulike formål. Det må i størst mulig grad legges til rette for at data fra UNN KIS 

kan gjenbrukes mer eller mindre automatisk. Etter hvert som løsningen forventes innført på 

regionalt nivå, må innhenting og tilrettelegging av data fra DIPS bli et regionalt spleiselag. 
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Data fra nasjonale kilder (kommunestatistikk) må i størst mulig grad gjøres tilgjengelig samlet, 

dvs. at partene i størst mulig grad benytter felles rutiner/opplegg og samarbeider om innhenting 

og tilrettelegging av data i barometeret. 

 

Finansiering 

 

Arbeidet med Samhandlingsbarometeret har fram til nå vært finansiert av UNN/OSO 

sekretariatet. Sekretariatet har i utgangspunktet kompetansen for å gjennomføre de tiltak som 

kreves for å implementere Samhandlingsbarometeret slik det er etablert og drives i Sogn og 

Fjordane. Ved bruk av ressurser fra OSO sekretariatet må disse erstattes for å ta hånd om 

sekretariatets ordinære rolle og oppgaver. De samlede årlige kostnadene vil ligge i 

størrelsesorden 1,4 millioner kroner slik det er gjort rede for i punktene foran. Dette innebærer 

en stilling ved sekretariatet for tilrettelegging, kvalitetssikring og innlegging av data i 

barometeret (redaktøransvar), etablering av en koordinator (spleiselag mellom partene) samt 

andel av kostnader til lisenser og drift (Helse Vest IKT). Dette er basert på erfaringene fra Helse 

Førde/Helse Vest. Det er i denne beregningen ikke tatt høyde for videreutvikling av systemet. 

 

Samhandlingsbarometeret bør finansieres som et spleiselag mellom brukerne. I en innledende 

fase kan UNN/Helse Nord forespørres om å dekke kostnadene ut fra en forutsetning om at en 

innledningsvis starter opp med data fra spesialisthelsetjenesten.  På den måten kommer en raskt i 

gang og kan også i noen grad se nytteverdien av systemet. Fra UNN sin side antas følgende 

indikatorer å være mest etterspurt: 

 Utskrivningsklare pasienter/døgn 

 Reinnleggelser 

 Liggetid 

 Forbruksrater 

Disse vil bli prioritert i første fase dersom OSO ikke kommer med andre ønsker/behov. 

 

Forhold som er drøftet og foreløpig ikke avklart 

 

Samhandlingsbarometeret vil over tid ha behov for videreutvikling – både den plattformen det er 

bygd på (Nesstar) og innholdet i barometeret (flere indikatorer). Dette er imidlertid ikke kritiske 

faktorer og kan planlegges og finansieres over tid og etter behov. 

 

Samhandlingsbarometeret kan utnyttes direkte av for eksempel fagpersoner, ledere, politikere og 

journalister. Det er fra tid til annen behov for ”dypdykk” i dataene for en mer grundig analyse av 

situasjon og utviklingstrekk.  Dette vil normalt kreve mer kunnskap om metode og metodevalg.  

Her bør forskningsmiljøer inviteres til å delta og søke forsknings- og utviklingsmidler. Det vises 

her også til Høgskulen i Sogn og Fjordane sin rolle. 

 

Videre oppfølging 

 

Samarbeidsavtale med Helse Førde HF 

Samarbeidsavtalen med Helse Førde vil bli ferdigstilt og signert. ROS analysen knyttet til 

tilgangssikkerhet utenfra regionen (når brukere utenfor Helse Vest skal ha oppdateringstilgang til 

systemer internt i Helse Vest) planlegges gjennomført i begynnelsen av februar. 

UNN/OSO sekretariatet har startet arbeidet med å få kunnskap om systemet og datakildene og 

forventes gradvis å komme i gang og gjøre systemet tilgjengelig for test/demonstrasjon så snart 

sikkerhetsspørsmål knyttet til tilganger er løst. 

 

Organisering/forankring 

 

Det er viktig at fremtidig brukere av Samhandlingsbarometeret kobles tettere og mer 

forpliktende inn i den videre prosessen. I første rekke vil dette være relevante fagpersoner fra 

kommuner, men også utdanningsinstitusjonene (UiT) og fylkesmannen vil kunne ha betydelig 

interesse og nytte av et slikt barometer. Det bør vurderes om arbeidet skal videreføres innenfor et 

KSU oppnevnt av OSO. 

 

For å sikre framdrift og prioriteringer bør det også vurderes å etablere en egen styringsgruppe 

slik det er gjort i Sogn og Fjordane.  Alternativt kan OSO fungere som styringsgruppe – dette vil 
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sannsynligvis være hensiktsmessig i den første perioden av prosjektet. 

  

Det må legges opp til at arbeidet etter hvert – og så snart som mulig – får et mer regionalt preg.  

Dette må gjenspeiles i den styringsstruktur som velges.  Sekretariatet holder Helse Nord løpende 

orientert om arbeidet og framdriften, og UNN/sekretariatet er etter hvert avhengig av økonomisk 

bistand fra Helse Nord for å kunne gjennomføre oppdraget. 

 

Det må i utgangspunktet legges opp til at videre utvikling både av funksjonalitet og innhold skjer 

i et samarbeid mellom partene. Her vil Helse Førde ta et initiativ og etablere en styringsstruktur 

som de leder og hvor de ulike partene deltar. 

 

I forhold til videre utvikling av Samhandlingsbarometeret, er det også naturlig ha kunnskap om 

og i hensiktsmessig grad forholde seg til arbeidet som pågår med Helseatlas.no.  Dette er også et 

initiativ og samarbeid mellom Helse Nord og Helse Vest hvor SKDE har oppdraget med å 

utvikle og tilgjengeliggjøre data i helseatlaset. Det har i prosessen vært møter/dialog mellom 

SKDE og OSO sekretariatet for gjensidig orientering om helseatlaset og 

samhandlingsbarometeret.  

 

Siden dette er en utpreget orienteringssak, legges den fram uten forslag til vedtak. 
 

20/2015 Valg av ny leder og nestleder i Overordnet samarbeidsorgan – prosedyre. 
 
 
I henhold til vedtektenes §  3 velges OSOs medlemmer for 4 år av gangen. 

Ledervervet/nestledervervet innehas i 2 år og dette alternerer mellom kommunene og 

Nordlandssykehuset. 

 

Høsten 2015 skal ny leder fra kommunesiden velges. 

 

I og med at det ikke har vært slik endring i lederposisjonen, har en funnet det formålstjenlig å be 

”kommunesiden” komme med innspill på hvordan dette bør gjøres. 

 

Lederen må selvsagt velges blant OSOs kommunale representanter. 

 

En ser for seg flg. alternative prosedyre: 

 

1. Kommunene tilskrives og meddeles at valg av leder i OSO skal skje i første høstmøte 

og en ønsker forslag på kandidat blant de kommunale repr. i OSO. 

2. Regionrådene tilskrives og meddeles at valg av leder i OSO skal skje i første høstmøte 

og en ønsker forslag på kandidat blant de kommunale repr. i OSO. 

3. OSO velger leder etter forslag fra OSOs kommunale representanter 

 

 

 

Det foreslås slikt 

 

Vedtak: 

 
1. Valg av leder for OSO fra kommunesiden forberedes etter denne prosedyren 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
  

21/2015 Ambulansetjenesten – tiltak som er iverksatt – orientering. 
 
Pr. 13.4 iverksatte Pre-hospital klinikk tiltak for å redusere den negative økonomiske 
utviklingen. 
 
Klinikken vil gi OSO orientering om hvordan tiltaket har virket i perioden fra start og fram 
til OSOs møte. 

22/2015 Referater 
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1. Invitasjon til erfaringsmøter Lofoten, Vesterålen og Salten våren 2015 
2. Brev til kommunene – innspill på saker til møtet 4.5.15 
3. Nasjonale mål og prioriteringer på helse-og omsorgsområdet 2015 
4. Nyhetsbrev PLO  - mars 2015 
5. PLO-ukesrapport – uke 6 og 7 
6. Referat KSU-møter henvisningsmaler 
7. Tilbud om informasjon – ambulansetjenestens beredskap 
8. Referat fra møte med kommuneoverlegene i Salten – informasjon 

ambulansetjenesten 7.4.15  
 
 
 
Det foreslås slikt 

 

Vedtak: 

 
 

1. Referatene tas til etterretning. 

23/2015 Eventuelt 
 
 
 

  

  


