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Det var spennende å lese utviklingsplanen til Sykehuset Østfold og vi setter pris på muligheten til å 

komme med innspill. På vegne av NAV Øst-Viken ved direktør Steinar Hansen, har undertegnede fått 

oppgaven med å gi et høringssvar.  

Utviklingsenheten ved NAV Øst-Viken jobber blant annet med overordnet samarbeid med andre 

samfunnsaktører, som helsesektoren. Avdeling Arbeid og helse har det faglige ansvaret for 

helserelaterte tjenester i NAV Øst-Viken og har ansatt psykologer, leger, pedagoger mm. som bistår 

brukere, NAV-ansatte og samarbeidspartnere innen Helse, med tjenester som Rådgivende leger, 

Arbeidsrådgivning, Senter for jobbmestring, Ressurssenter for IPS og Utviklingssenter for arbeid og 

psykisk helse.  

Et av hovedmålene til NAV Øst-Viken er å sikre at flere med helse- og sammensatte utfordringer blir 

inkludert og mestrer skole og arbeid. Et godt samarbeid med helse er avgjørende for å få dette til. 

Helsedirektoratet og Arbeid- og velferdsdirektoratet har sammen laget strategien; «Arbeid og helse – 

et tettere samvirke». Strategien fremhever viktigheten av at tettere samarbeid mellom NAV og helse 

for å løse felles utfordringer. Både Helseforetakene og NAV har utfordringer med å tilby tilstrekkelige 

og samordnende tjenester til personer med psykiske/psykososiale problemer, smerteproblematikk 

og/eller sammensatte helse- og livsproblemer. Medisinsk behandling eller kun arbeidsrettede tiltak 

vil hver for seg ofte ikke være tilstrekkelig for å bistå disse brukergruppene. Forskning viser at 

manglende jobbmestring ofte har negative helsekonsekvenser, og at arbeid oftest er 

helsefremmende. Mestring av skole og arbeid bør derfor sees som et sentralt mål i helsehjelp. Det er 

behov for målrettet samarbeid mellom NAV og helse som kan føre til integrerte og helhetlige 

tjenester til innbyggere som har behov for det.  

I utkast til utviklingsplan under punkt 2.3, Virksomhetsprofil, folkehelsa (side 9), fremgår det at 

innbyggerne i Østfold har dårligere helse enn befolkningen ellers i Norge og at det sees i 

sammenheng med høyere sykefravær. Videre står det at innbyggerne i Østfold uten arbeid og med 

lavere utdanning har dårligere helse. «Hele 83 prosent av østfoldinger som er i arbeid opplever helsa 

si som god, mens det er bare 36 prosent av de som ikke har arbeid som synes det samme. 

Tilsvarende tall ser man hvis man sammenligner de med høy og lav utdannelse». Dette viser 

viktigheten av et tettere samarbeid mellom NAV og helse for å sikre at flere gjennomfører utdanning 

og inkluderes i arbeidslivet. 

Under punkt 2.4 Samarbeid, står det ingen ting om samarbeid med NAV. Likevel har NAV samarbeid 

med kommunehelsetjenesten, fastleger og spesialisthelsetjenesten og det kan derfor vurderes om 

NAV burde deltatt i aktuelle samarbeidsutvalg. Det kan også nevnes at det jobbes med revidering av 

samarbeidsavtale mellom NAV Øst-Viken og Sykehuset i Østfold og at vi har samarbeidsmøter. 

I overordnede strategier og føringer (side 16) kunne det vært henvist til «Arbeid og helse – et tettere 

samvirke, som står beskrevet i første avsnitt her. 

Under beskrivelsen av delprosjekt 1: Pasienter som har behov for både spesialisthelsetjenester og 

kommunale helsetjenester, kunne NAV vurderes som en samarbeidspartner i helsefellesskapet, for å 

sikre innbyggerne mer samordnede og integrerte tjenester. 

Under delprosjekt 2: Kapasitetsbehov og organisering av psykisk helsevern og rusbehandling, er det 

positivt at følgende står beskrevet: «Samarbeid med NAV om Individuell jobbstøtte (IPS) ved fire av 
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fem poliklinikker. Dette er et viktig tiltak og skal videreutvikles». Dette gir et godt tilbud om integrert 

jobbstøtte og helsemestring, med jobbspesialister fra NAV i behandlingsteam, sikrer arbeidsfokus i 

behandlingen og bidrar til økt arbeidshåp og -deltagelse. 

Som nevnt innledningsvis, så har NAV i region Øst-Viken et ressurssenter for IPS som jobber for bedre 

metodisk samhandling mellom NAV og helse. Vi mener at et felles eierskap i dette arbeidet vil kunne 

passe under delprosjekt 2. En konkret satsing kunne være at ressurssenteret driftes, bemannes og 

utvikles av Sykehuset Østfold og NAV Øst-Viken i fellesskap.   

I tillegg kunne HelseIArbeid nevnes som et samarbeid mellom NAV og sykehuset i Østfold. Det er her 

opprettet en poliklinikk på fys.med. og rehabiliteringsavdelingen SØ i Moss hvor det er opprettet et 

tverrfaglig team fra SØ og NAV som tilbyr samordnet utredning og avklaring av arbeidsfunksjon. 

Bedriftstiltaket i HelseIArbeid skal igangsettes i januar 22 med en pilot der ca.500 ansatte fra 3-5 

virksomheter får kompetanse om arbeidsinkludering for ansatte med lettere psykiske plager og 

muskel- skjelettplager. I bedriftstiltaket har fys.med. og rehab.avd. satt av midler til en fysioterapeut i 

20 %. Fredrikstad DPS bidrar med en psykolog i 7% stilling. NAV Arbeidslivssenter Øst-Viken bidrar 

med 30% stilling fordelt på tre IA-rådgivere.  

Oppfølging av utviklingsforstyrrelser er også et fagområde NAV har kompetanse på og muligens vil 

kunne bidra inn i samarbeid med SØ om. Det er blant annet utviklet faglige retningslinjer i samarbeid 

mellom NAV og NevSom (Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD Tourettes Syndrom og Narkolepsi) 

ved Oslo Universitetssykehus. 

Under «Folkehelse» nederst på side 31 kunne det stått at mestring av skole og arbeid også er viktig 

for mestring av helse. 

Med disse innspillene ønsker vi i NAV Øst-Viken dere lykke til i det videre med utviklingsarbeidet og 

håper på godt samarbeid mellom NAV og Sykehuset i Østfold framover. 
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