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Handlingsplan for Helsefellesskapet Østfold 2022 - 2023 
Gjelder for perioden 1.april 2022 til og med 31.mars 2023 

 

Hovedfokus er implementering / forankring og videreutvikling av samarbeidsavtalen med 
tilhørende retningslinjer og rutiner samt felles utvikling av tjenester til prioriterte grupper fra 
Nasjonal helse og sykehusplan 2020-2023 
 
Aktuelle punkter fra handlingsplan 2021 – 2022 som ble utsatt på grunn av Koronapandemien er videreført. 

 
Helsefellesskapet skal ha særlig fokus på disse oppgavene: 

1. Fortsette å utvikle samarbeidet i tråd med føringer gitt i Nasjonal helse og 
sykehusplan –  
felles planlegging av tjenester til: 

a. Barn og unge – behandle rapport fra underutvalg og beslutte endelige tiltak 
og implementering 

b. Personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer 
- etablere et partssammensatt underutvalg for dette arbeidet som skal levere 
sin rapport med forslag høsten 2022 
- FACT team: bidra til nettverk og kompetansearbeid/ mål om å implementere 
i hele fylket 
- etablere/ reetablere regionale møtearenaer for kommuner, DPS, TSB og 
psykiatrisk avdeling i hele fylket 

c. Skrøpelige eldre – implementere prosjekt «Hva er innafor» og starte neste 
steg i utviklingen «Tidlig geriatrisk vurdering» 

d. Personer med flere kroniske lidelser - – implementere prosjekt «Hva er 
innafor» og starte neste steg i utviklingen «Tidlig geriatrisk vurdering» 

2. Samarbeid om smittevern og vaksinering – bl.a. revisjon av Avtale om smittevern 
3. Samarbeid om pandemi- og kapasitetsutfordringer 
4. Øke bruken av felles statistikk og tallgrunnlag for å sikre en felles 

virkelighetsforståelse for videre utvikling av en samlet helsetjeneste i 
Helsefellesskapet 
- Videre arbeid med å etablere ressursgruppe styringsdata 

5. Samarbeid om folkehelse 
 - Identifisere hva der er hensiktsmessig og mulig å samarbeide om og foreslå tiltak 

6. Samarbeid om kvalitet og pasientsikkerhet 
a. Utarbeide en handlingsplan for et mer systematisk og koordinert samarbeid 

om pasientsikkerhet, for å nå målene satt i handlingsplan for kvalitet og 
pasientsikkerhet 

b. Revidere retningslinje for avviksrapportering med mål om bedre læring av 
meldingsutveksling og fortsette undervisning og kvalitetsforbedring i 
etterlevelse av samarbeidsavtalen 

c. Øke kjennskapet til samarbeidsavtalene hos den enkelte medarbeider – 
videreføres fra handlingsplan 2021/2022. 

d. Evaluere tiltak som er iverksatt etter journalgjennomgang 2019-20 


