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OSO - sak 29/2020
Etablering av Helsefellesskap
Oppfølging av OSO - sak 3/2020 og 18/2020
Saksbehandler: Vivi Brenden Bech og Siw Blix
Møtedato: 23.11.2020

Forslag til vedtak:
1. OSO vedtar den foreslåtte organiseringen av Helsefellesskapet mellom

Finnmarkssykehuset og kommunene i Finnmark etter modell fremlagt av
arbeidsgruppen

2. OSO sender vedtaket til kommunene for behandling i kommunestyrene etter
konsensusprinsippet

3. OSO ved leder i nitierer et samarbeid mellom kommunene for å avklare
organisering og finansiering av kommunenes sekretariatfunksjon i
helsefellesskapet.

Vedtaket inneholder følgende presisering:
• X kommune inngår partnerskapet «Helsefellesskap Finnmark» i tråd med modell

for helsefellesskap mellom Finnmarkssykehuset og 18 kommuner,

Bakgrunn:

OSO behandlet i sak 3/2020 og sak 18/2020 etablering av helsefellesskap mellom
kommunene og Finnmarkssykehuset. Dette er en oppfølging av saken.

Sak 3/2020: Opprettelse av Helsefellesskap
Vedtak:

1. OSO tar informasjon om etablering av helsefellesskap til or ientering.
2. OSO ber KS og Finnmarkssykehuset oppnevne to representanter fra kommunen og to fra

Finnmarkssykehuset til et partssammensatt utvalg. Frist: 9. mars.
3. OSO slutter seg til følgende utkast til mandat for det partssammensatte utvalget: Innen

en fri st utarbeide forslag til organisering og sammensetning av helsefellesskapet, samt
rammer rundt de to øverste nivåene. Foreslå videre behandling/drøfting mot en felles
anbefaling som blir forpliktende for partene og medfører forutsigbarhet i
saksbehandlinge n i fellesskapet.
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4. Etablerte avtaler og samarbeidsstrukturer (ex. LFSO og OSO) skal ligge til grunn men
videreutvikles.

5. Arbeidsgruppen forbereder sak til OSO møte i juni 2020

Sak 18/2020: Etablering av Helsefellesskap
Vedtak:

1. OSO tar saken til orientering.
2. Arbeidsgruppen innarbeider de innspill som fremkom i OSO - møte i det videre

arbeidet.

Redegjørelse for saken:

Nasjonal Helse - og sykehusplan 2020 - 2023 gir retning og rammer for utvikling av
spesialisthelsetjenesten og samarbeid med den kommunale helse - og omsorgstjenesten.
Sentralt i planen er etablering av helsefellesskap.

I sak 3/2020) vedtok OSO å nedsette en arbeidsgruppe som skal legge frem et forslag til
organisering og sammensetning av Helsefellesskap i Finnmark. Arbeidsgruppen fikk
følgende mandat: «U tarbeide forslag til organisering og sammensetning av helsefellesskapet, samt
rammer rundt de to øverste ni våene. Foreslå videre behandling/drøfting mot en felles anbefaling som
blir forpliktende for partene og medfører forutsigbarhet i saksbehandlingen i fellesskapet. »

I sak 18/2020 fremme t arbeidsgruppen sitt forslag for OSO.

Bakgrunn :
Situasjonen med Covid - 19 medførte at arbeidsgruppen fikk forsinket oppstart.
Det er underveis hentet innspill i arbeidet fra brukerutvalget, fastelgerådet og OSO ,
samhandlingskoordinatorer i Finnmarkssykehuset og kommuner . Arbeidsgruppen har
utarbeidet en rapport som beskriver dagens organisering og foreslår den videre
retningen på samarbeidet i helsefellesskapet.

Gjeldende avtaler

Som en konsekvens av etablering av helsefellesskap, vil en måtte gå igjennom
Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtalene for å få vurdert nødvendige
revideringer.

Konklusjon

OSO anbefaler etablering av helsefellesskap i Finnmarkssykehuset opptaksområde. Ved
en slik etablering vil en kunne oppnå bedre likevekt mellom kommunene og
helseforetaket, og en vil som følge av det bl i gode likeverdige partnere.


