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Sak:
Tittel:
Til:
Fra:
Møtedato:

29/21
Innkalling og dagsorden
Strategisk samarbeidsutvalg (SSU)
Sekretariatet
06.10.2021

SSU-leder Hogne Eidissen ønsket velkommen til møtet for Strategisk samarbeidsutvalg i
Helsefellesskapet Troms og Ofoten. Gjennomgang av deltakerliste og dagsorden.

Vedtak:
Innkalling og dagsorden er godkjent.

Sak:
Tittel:
Til:
Fra:
Møtedato:

30/21
Referat fra SSU-møtet 03.09.21
Strategisk samarbeidsutvalg (SSU)
Sekretariatet
06.10.21

Utkast til referat fra SSU-møtet 03.09.2021 ble sendt ut kort tid etter møtet. Det kom
tilbakemelding med ønske om at der vedtak i saken er endret i forhold til forslag til vedtak,
bør også forslaget tas med i referatet. Dette er tatt til etterretning og i endelig referat er
forslag til vedtak tatt inn der vedtaksformulering ble endret under SSU møtet.
Det kom ingen øvrige innsigelser til referatet innen tilbakemeldingsfristen og referatet ble
deretter publisert på Helsefellesskapet Troms og Ofotens nettside: www.helsefellesskapet.no

Vedtak:
Referat fra SSU-møte 03.09.2021 er godkjent.

Sak:
Tittel:
Til:
Møtedato:

31/21
Kort orientering fra UNN, kommunene, brukerrepresentantene og
fastlegerepresentantene
Strategisk samarbeidsutvalg (SSU)
06.10.2021

Representantene for partnerne i helsefelleskapet informerte om aktuelle saker i egen
region/klinikk/organisasjon. Sekretariatet ga en kort oversikt over innkomne
kommunestyrevedtak for interkommunalt sekretariat. Pr 06.10.21 har 11 kommuner
tilbakemeldt om positivt vedtak og 5 kommuner har informert om at saken tas opp i
kommunestyret i løpet av oktober. SSU-leder Hogne Eidissen sender ut påminnelsesmail til
kommuner som ikke har gitt noen tilbakemelding.

Vedtak:
Informasjon fra SSU-medlemmene tas til orientering.
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Sak:
Tittel:
Til:
Fra:
Møtedato:

32/21
Orientering om Nasjonalt senter for distriksmedisin
Strategisk samarbeidsutvalg (SSU)
Anette Fosse, Avdelingsleder NSDM UIT
06.10.2021

Anette Fosse informerte om Nasjonal senter for distriksmedisin (NSDM) som er et tverrfaglig
kompetansesenter som fremmer forskning, fagutvikling, utdanning og nettverk blant leger og
helsepersonell i distriktene. Se vedlagt presentasjon. I møte var det dialog om
samarbeidsmuligheter i form av utvikling av prosjekter, program-midler som kan søkes på,
og mulighet for følgeforskning.
NSDM arrangerer konferanse 26. og 27.01.22 i Tromsø med tema rundt utvikling av
legetjenestene i kommunene. Lenke til konferansen;
https://www.nsdm.no/restaurering-og-nybygg-utvikling-av-legetjenestene-i-kommunene/
Vedtak:
1. SSU takker for orienteringen om NSDM.
2. SSU ber om at NSDM inviteres inn der det er samarbeidsmuligheter.
Vedlegg: Presentasjon NSDM

Sak:
Tittel:
Til:
Fra:
Møtedato:

33/21
Nasjonal faglig retningslinje somatiske akuttmottak – høring
Strategisk samarbeidsutvalg (SSU)
Fag- og kvalitetssenteret UNN
06.10.2021

Som en del av Nasjonal helse og sykehusplan har Helse- og omsorgsdepartementet gitt
Helsedirektoratet i oppdrag å revidere den nasjonale faglige retningslinjen «Faglige og
organisatoriske kvalitetskrav for somatiske akuttmottak» fra 2014. SSU drøftet mulighet for å
sende inn en felles høringsuttalelse på vegne av Helsefellesskapet Troms og Ofoten.
Forslag til vedtak - alternativ 1:
1. SSU avgir høringsuttalelse på vegne av Helsefellesskapet Troms og Ofoten.
2. Innspill fra de enkelte SSU-medlemmene sendes på e-post til sekretariatet innen
20.10.2021.
3. Sekretariatet sammenfatter høringsinnspillene og sender forslag til høringsuttalelse til
SSU for gjennomgang.
4. Endelig høringsuttalelse vedtas i SSU-møtet 05.11.2021.
Forslag til vedtak - alternativ 2:
1. SSU ønsker ikke å avgi høringsuttalelse på vegne av Helsefellesskapet Troms og
Ofoten.
2. SSU oppfordrer de enkelte samarbeidspartnerne om å avgi høringsuttalelse hver for
seg.
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Vedtak:
1. SSU ber FSU Akuttmedisin utarbeide forslag til høringsuttalelse på vegne av
Helsefellesskapet Troms og Ofoten.
2. Innspill fra de enkelte SSU-medlemmene kan sendes på e-post til sekretariatet innen
20.10.2021.
3. Sekretariatet sammenfatter høringsinnspillene og legger forslag til samlet
høringsuttalelse fram for SSU for godkjenning.
4. Endelig høringsuttalelse vedtas i SSU-møtet 02.12.2021.

Sak:
Tittel:
Til:
Fra:
Møtedato:

34/21
Oppfølging sak 24/21 – Organisasjonskart Helsefellesskapet
Troms og Ofoten
Strategisk samarbeidsutvalg (SSU)
Sekretariatet
06.10.2021

Forslag til organisasjonskart som ble lagt frem til SSU den 03.09.21 ble ikke godkjent.
I dagens møte ble det lagt frem nytt forslag til organisasjonskart, hvor det presiseres hvilke
FSU som er igangsatt, og hvilke som er under etablering. Inntil videre tas ut
tilleggsinformasjon om hvem som deltar i de ulike utvalgene, og hvem som per tiden ivaretar
sekretariatet.
Vedtak:
1. SSU godkjenner foreslått organisasjonskart for Helsefellesskapet Troms og Ofoten.
2. SSU ber om at organisasjonskartet oppdateres ved behov og at nye versjoner legges
fram for SSU til godkjenning.

Sak:
Tittel:
Til:
Fra:
Møtedato:

35/21
Oppfølging OSO-sak 6/21 – Rekruttering og stabilisering av
helsepersonell
Strategisk samarbeidsutvalg (SSU)
Sekretariatet
06.10.21

SSU vedtok i møtet 03.06.2021 å etablere et faglig samarbeidsutvalg (FSU) for rekruttering
og stabilisering, for å jobbe med felles utfordringer tilknyttet rekruttering og stabilisering av
helsepersonell i Troms og Ofoten. Sekretariatet informerte SSU om prosessen rundt
etablering av FSU-et, og ba SSU om innspill til mandat.
Vedtak:
1. SSU ber sekretariatet utarbeide forslag til mandat, basert på satsingsområdet
beskrevet i Ishavserklæringen, og innspill fra SSU i dagens møte.
2. Forslag til mandat og endelig medlemssammensetning legges fram for SSU i møtet
05.11.2021.
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Sak:
Tittel:
Til:
Møtedato:

36/21
Neste møte og kommende saker
Strategisk samarbeidsutvalg (SSU)
03.09.2021

Neste møte avholdes digitalt fredag 05.11.2021. Med bakgrunn i nye tilkomne saker som må
prioriteres til møtet 05.11.21 vil man ikke komme gjennom programmet på de to timene som
er satt til rådighet for møtet. Det ble derfor besluttet at neste SSU-møte 05.11.21 skal utvides
med 30 minutter fra 13.00-15.30. Sekretariatet vil prioritere møteagenda sammen med leder
og nestleder av SSU.
Kommende saker:
- Brutt kontinuitet i fastlegeordningen – hva blir konsekvensene?
- Møteplan SSU 2022
- Jurybehandling av samhandlingsprisen 2021
- Pakkeforløp kreft hjem
- Orientering om strategisk utviklingsplan for UNN 2022-2038
- Oppfølging sak 6/21, FSU Stabilisering og rekruttering – Mandat og
medlemssammensetning.
- Nasjonal Helse og sykehusplan 2024-2027.
Saker kan meldes fortløpende til sekretariatet.
Saker meldes og framstilles på egen mal. Malen finnes på www.helsefellesskapet.no. Ta
kontakt med sekretariatet ved behov for veiledning eller bistand.
Utfylt saksframlegg med eventuelle vedlegg sendes lene.kristiansen@unn.no med kopi til
guri.moen.lajord@unn.no
Vedtak:
SSU tar informasjonen om neste møte, og frist og rutine for innmelding av saker til
orientering.

Sak:
Tittel:
Til:
Møtedato:

37/21
Hastesak – Endring av dato for Partnerskapsmøtet 2022
Strategisk samarbeidsutvalg (SSU)
03.09.2021

SSU-møtet hastebehandlet i dagens møte sak om å endre dato for Partnerskapsmøtet (PM)
2022. Opprinnelig var dato fastsatt til 21. april, og det var allerede sendt ut tidligvarsel til
kommunene og UNN om dette. Dessverre har det oppstått en samtidighetskonflikt som gjør
det umulig for UNN sin ledelse å delta på opprinnelig fastsatt dato.
Vedtak:
SSU endrer dato for Partnerskapsmøtet 2022 til torsdag 7. april.
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NSDM OG HELSEFELLESSKAP
Samarbeidsmuligheter

Anette Fosse
Leder av Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM)
PhD, spesialist i allmennmedisin og godkjent kompetanseområde i alders- og
sykehjemsmedisin
Allmennlege/fastlege og sykehjemslege i Mo i Rana (1989-2020)

NSDM
- Tverrfaglig kompetansesenter som skal fremme forskning, fagutvikling, utdanning og
nettverk blant leger og helsepersonell i distriktene
- Ved å bygge bro mellom praksis, akademi og forvaltning vil vi bidra til kvalitet, rekruttering
og stabilitet i helsetjenesten

2

TRE PRIORITERTE FORSKINGSFELT
1. Utdanning, rekruttering og stabilisering av
helsepersonell i distrikt
2. Helsetjenesteutvikling i distrikt
3. Helsereformer og distrikt
∙Effekter av top-down-politikk for distriktene
∙Distriktene som modellskapere (bottom-up)
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EVALUERING AV FORSØKENE MED PRIMÆRHELSETEAM
OG DIGITAL HJEMMEOPPFØLGING
Samarbeider med UiO og Oslo Economics

|4

ALIS-PROSJEKTER

ALLMENNLEGER I SPESIALISERING
ALIS-Vest
∙ Følgeevaluering 2017-2022

Stabilitet

Hva virker,
for hvem,
under hvilke
betingelser?

KS-prosjekt med Fafo og Agenda
Kaupang
∙ Hva kjennetegner de ulike ALISmodellene
∙ Hvilken effekt har de ulike ALISmodellene

Økonomi

Organisering

∙ Hvordan kan kommunene utvikle
velfungerende spesialistutdanninger
for allmennmedisin
|5

UTDANNER VI HELSEPERSONELL SOM BY OG LAND TRENGER?
Hvilke studiemodeller er mest
hensiktsmessige og kan resultere i
god rekruttering av sykepleiere og
leger til både by og land?

∙ Kartlegginger
∙ Litteraturstudier
∙ Workshop

∙ Register-prosjekt (karrierefølging)

Publikasjoner:
∙ Fleksibel sykepleierutdanning
∙ Desentralisert sykepleierutdanning – effekter
på lokal rekruttering
∙ Artikkel om medisinutdanning (innsendt)
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PASIENTSIKKERHET I DISTRIKT
PH.D-PROSJEKT
∙ Rural general practice patients´coping with hazards
and harm: an interview study
∙ BMJ Open 2019 ;Volum 9.(10)

∙ Medical malpractice in Norway: frequency and
distribution of disciplinary actions for medical doctors
2011–2018
∙ BMC Health Services Research 2021 ;Volum 21.(324)

∙ Rural general practice staff experiences of patient
safety incidents and low quality of care in Norway: an
interview study
∙ Family Practice, 2021;, cmab064

Martin Harbitz
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FØRSTEBEST
∙ Et nasjonalt nettverk for akuttmedisinsk samtrening utenfor sykehus

∙ Legge til rette for regelmessig trening (legevakt og ambulanse)
av god kvalitet blir etablert i så mange kommuner som mulig
∙ Samarbeid NSDM, NKLM, stiftelsen BEST
∙ Har innledet samarbeid med Tryggakuttmedisin og
KlinObsKommune om samtrening i Troms og Finnmark
∙ Nettside: forstebest.no
∙ Nettforum: Facebook

∙ Nettverkssamling (med stiftelsen BEST)
∙ Nettkurs (fritt tilgjengelig våren 2021)
∙ Fasilitatorkurs
∙ Formidling (Legevaktkonferanse, Pasientsikkerhetskonferanse,
Simuleringskonferanse)
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RECRUIT & RETAIN I VESTERÅLEN
∙ Rammeverk for rekruttering og stabilisering av
helsepersonell
∙ Partnerskapssamarbeid mellom
∙ NLSH Vesterålen
∙ fem Vesterålskommuner
∙ NSDM
∙ Forprosjekt oppstart mars 2021
∙ Følgeforskning
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RAMMEVERKET RECRUIT&RETAIN
Fem suksesskriterier
• Anerkjenne det unike i distrikt,
• Inkludering av distriktenes perspektiv,
• Tilstrekkelige ressurser,
• Årlige sykluser
• Regelmessige evalueringer.

Abelsen, B., Strasser, R., Heaney, D. et al. (2020). Plan, recruit, retain:
|10 a
framework for local healthcare organizations to achieve a stable remote
rural workforce. Hum Resour Health 18, 63

NYE OPPDRAG OG PROSJEKTER
∙ Helgelandslegen
∙ Rekrutteringsprosjekt LIS1-ALIS
∙ Samarbeid Helgelandskommunene og
Helgelandssykehuset
∙ Forskning i distriktskommuner – infrastruktur og samarbeid
∙ Pilotprosjekt i Vestvågøy

∙ Kartlegging av psykiatritjenester i distriktskommuner
∙ Lofoten-Vesterålen
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Program for distriktsmedisinsk
forskning og fagutvikling
Såkornmidler, prosjektmidler, veiledning
https://www.nsdm.no/program-for-distriktsmedisinsk-forskning-og-fagutvikling/
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https://doktorinord.no/nyheter/helsefellesskap-keiserens-nye-klaer-eller-nyttig-nyskapning
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RAPPORT OM SAMHANDLING MELLOM KOMMUNER OG
HELSEFORETAK (MØREFORSKNING 2020)
∙ Lav likeverdighet – helseforetaket setter agendaen
∙ Manglende beslutningskraft – ulikt nivå og antall representanter deltar
fra partene
∙ Lav kontinuitet i oppmøte fra begge parter
∙ Utfordringer med overgangene mellom nivåene i samarbeidsstrukturen
∙ 80% av deltakere fra helseforetaket oppfatter samarbeidsklimaet som
godt, mens den tilsvarende andelen fra kommunenivået var 40%.
∙ Spenningsforhold mellom behovet for økte og dedikerte ressurser til
samhandling fra kommunal side og skepsisen til å la seg representere av
en felles samhandlingsressurs

∙Hva skal til for at de nye helsefellesskapene kommer
bedre ut enn dette?
14

Gjenstridige problemer og tverretatlig samordning: Et analytisk rammeverk
Nesheim, Torstein m.fl Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, 2019-04-04, Vol.35 (1), p.28-50

15

ANDERS GRIMSMO, PROFESSOR I SAMFUNNSMEDISIN NTNU
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FASTLEGER
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KOMMUNEOVERLEGER - SAMFUNNSMEDISIN

Det hviler et særlig ansvar på samfunnsmedisinen ved å
medvirke til helhetlige tjenester med god samhandling
mellom de ulike deltjenester og nivåer i helsetjenesten
Ref. Legeforeningen
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LOKALSYKEHUS
70% av alle spesialisthelsetjenester
ivaretas på lokalsykehusnivå
I en spesialisthelsetjeneste der spiss
fremstår som både viktigere og bedre
enn bredde er det en utfordring å ivareta
og videreutvikle essensen i
lokalsykehusmedisinen:

•Bredde
•Nærhet
•Lokalkunnskap
•Korte ansvarslinjer

∙ NB! UNN Tromsø er også et lokalsykehus
19

SAMARBEID HELSEFELLESSKAPET - NSDM
Noen temaområder

Samarbeidsmåter

∙ Rekruttering og stabilisering

∙ Utvikling av prosjekter

∙ Distriktsfokusert utdanning

∙ Program-midler og veiledning

∙ Akuttmedisinsk samtrening

∙ Følgeforskning

∙ Psykiatri/rus

∙ Sparringpartner

∙ Pasientsikkerhet
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