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Retningslinje nr. 12 – Samarbeidsformer         
Samarbeidet som er forankret i overordnet samarbeidsavtale, mellom Sykehuset Østfold, SØ og 
kommunene i sykehusets opptaksområde, består av Partnerskapsmøtet, Samhandlingsutvalg 
med underutvalg og Samhandlingssekretariat. Deres mandat og rolle er beskrevet i denne 
retningslinjen. I tillegg omtales Samhandlingsforum, samhandlingskontakter og dialogmøte med 
politisk nivå.  
 
Saker fremmes av partene gjennom representantene. Partene har et selvstendig ansvar for å 
bringe fram temaer/ saker til behandling.  
  
Sakene som behandles i Samhandlingsutvalget og Samhandlingssekretariatet skal som regel 
gjennomgås i to trinn, først som drøftingssak og deretter som beslutningssak. Drøfting og 
beslutning kan gjøres på ulike nivå. Ett-trinns saksbehandling kan gjøres når begge parter er 
enige om dette og sakens karakter tilsier det. 
 
Avgjørelser tas gjennom konsensus og forplikter partene. Den administrative ledelse i 
henholdsvis SØ og den enkelte kommune har ansvar for at vedtak gjennomføres.  
 
Alle utvalgsmøter under denne retningslinjen er offentlige møter. 
Partene bærer egne kostnader.  
 

1. PARTNERTSKAPSMØTET  

Partnerskapsmøtet er det strategisk overordnede organet for samhandlingsarbeidet mellom 
kommunene og Sykehuset Østfold (SØ). Beslutninger baseres på konsensus og skal være 
førende for samhandlingsarbeidet.  
 

 Møtes 1 gang pr. år i mars. Hvis en av partene anmoder om det, kan det innkalles til 
ekstraordinært partnerskapsmøte for behandling av angitt(e) sak(er).  

 Dagsorden inkl. møteledelse avtales i forkant med leder av rådmannsutvalget og adm. 
dir. SØ  

 Partnerskapsmøtet forberedes av Samhandlingsutvalget(SU) og 
samhandlingssekretariatet.  

1.1 Sammensetning  
Kommunene i sykehusets opptaksområde: Rådmann eller dennes stedfortreder.   
SØ: Adm. dir./ øverste ledelse  
 
Observatører med talerett:  

 Samhandlingsutvalget (SU) 

 Fylkesmannen 

 Fylkeskommunen  

 Høgskolen i Østfold  

 Kommunenes sentralforbund Østfold (KS) og Spekter  
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1.2 Oppgaver  
a) Gjennomgå og godkjenne årsberetning fra Samhandlingsutvalget.  
b) Godkjenne strategisk handlingsplan med mål og innsatsområder for 

samhandlingsarbeidet.  
Godkjenne sammensetting av Samhandlingsutvalget. 
Oppnevne leder og nestleder.  
Utvalget ledes annet hvert år av henholdsvis kommunene og SØ 

c) Fastsette dato for neste Partnerskapsmøte 
 

2. SAMHANDLINGSUTVALGET, SU 

Partssammensatt samarbeidsutvalg mellom kommuner og sykehuset Østfold. Utvalget beslutter 
saker av overordnet, prinsipiell karakter og saker med større økonomiske og administrative 
konsekvenser.  

 Møtes 4 ganger pr år. Ytterligere møter kan avtales av partene ved behov.  

 Møtene i samhandlingsutvalget forberedes av samhandlingssekretariatet som også 
ivaretar sekretariatsfunksjonen. 

 Funksjonsperiode for utvalget er 1.april – 31.mars.  
 

2.1 Sammensetning 

Utvalget består av 5 representanter fra kommunene og inntil 5 representanter fra SØ. Det 
oppnevnes faste vararepresentanter. Utvalgets medlemmer oppnevnes av og representerer 
henholdsvis kommunenes rådmenn og administrerende direktør i SØ. Medlemmene må sikre 
reell involvering av de som de representerer (kommunene/ SØ). Kommunene representeres 
gjennom følgende regioner:  
 
FREDRIKSTAD REGION Fredrikstad, Hvaler  
HALDEN REGION  Aremark, Halden  
INDRE ØSTFOLD REGION Indre Østfold, Marker, Skiptvet 
MOSS REGION   Moss, Råde, Våler, Vestby  
SARPSBORG REGION  Rakkestad, Sarpsborg  
 

 Kommunenes representanter oppnevnes av den enkelte legevakts-/helsehusregion og 
består av rådmenn eller kommune-/kommunalsjefer.  

 Sykehuset Østfolds representanter oppnevnes av administrerende direktør og består av 
inntil 5 representanter fra sykehusets øverste ledelse. En av representantene skal ha 
delegert myndighet fra administrerende direktør dersom vedkommende selv ikke møter 
i utvalget.  
 

Fagpersoner inviteres ved behov til SU møtene for å belyse saker. Samhandlingssjef og rådgiver 
samhandlingsavdelingen SØ samt Samhandlingssjef for kommunene deltar fast i utvalgsmøtene 
og ivaretar sekretærfunksjonen.  
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I tillegg deltar 3 observatører med tale- og forslagsrett:  
a) Brukerrepresentant utpekt av brukerutvalget i SØ  
b) Representant fra ansattes organisasjoner på fylkesplan (representerer alle forbund/ 

begge forvaltningsnivåer)  
c) Praksiskoordinator i SØ – lege med koordinerende ansvar for  

a. praksiskonsulentene (fastleger)  
 

2.2 Oppgaver  
Samarbeidsutvalget har ansvar for:  
1) Følge opp overordnet samarbeidsavtale i tråd med styringssignaler fra partnerskapsmøtet 

og innta en proaktiv rolle med tanke på utvikling av samarbeidet  
2) Fastsette kvalitetsparametere og drøfte resultater  
3) Avgjøre saker av prinsipiell administrativ, faglig og økonomisk karakter vedrørende 

samhandling mellom partene 
4) Rapportere årlig til Partnerskapsmøtet, i henhold til måloppnåelse på innsatsområdene. 
5) Forberede og eventuelt lede partnerskapsmøtet  
6) Følge opp vedtak fortløpende og bidra til at partene kan gjennomføre disse  
7) Drøfte uenighetssaker og anbefale løsning, jfr. overordnet samarbeidsavtale kap.12b  
8) Godkjenne rutiner og prosedyrer etter forslag fra Samhandlingssekretariatet  

 

 3. SAMHANDLINGSSEKRETARIAT 

Samhandlingssekretariatet er et samarbeidsorgan for SØ og kommunene som har inngått 
samarbeidsavtale med sykehuset.  
 

 Sekretariatet er kontaktpunkt i samhandlingsspørsmål og koordinerer 
samhandlingsarbeidet.  

 Sekretariatet ledes annen hvert år av samhandlingssjef SØ og samhandlingssjef for 
kommunene.  

3.1 Sammensetning  
Samhandlingssekretariatet består av samhandlingssjef Sykehuset Østfold, samhandlingssjef for 
kommunene, rådgiver samhandlingsavdelingen SØ samt representanter og vararepresentanter 
fra hver legevakts-/helsehusregion og inntil tre andre fra SØ.  
Brukerrepresentant og Praksiskoordinator i SØ har en rådgivende funksjon i 
samhandlingssekretariatet.   
 
Representantene utpekes formelt av Samhandlingsutvalget. Kommunene representeres 
gjennom samme regioner som i Samhandlingsutvalget.  
Funksjonsperioden er 1.april – 31.mars.  
 
Andre fagpersoner i SØ/kommunene deltar i samhandlingssekretariatets arbeid i forhold til 
hvilke saker som skal behandles.  
 
Kommunenes fem representanter i Samhandlingssekretariatet er også samhandlingskontakter 
for sine kommuner. Øvrige kommuner utpeker samhandlingskontakt som tidligere. 
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3.2 Oppgaver  
Samhandlingssekretariatets har ansvar for: 
  
1) Motta saker og ta stilling til hvordan disse skal behandles.  
2) Kvalitetssikre at sakene er tilstrekkelig belyst fra alle parter (SØ, kommune, pasient) i 

henhold til besluttet mal for saksbehandling.  
3) Avklare saker fortløpende:  

a) Drøfte og behandle saker uten større økonomiske og administrative konsekvenser.  
b) Nedsette underutvalg i henholdt til pkt. 4.  
c) Forberede saker som skal behandles i Samhandlingsutvalget. 
d) Samhandlingssjefene kan ta enkle administrative beslutninger. Sekretariatet orienteres 

om beslutningen og saken skal løftes som ordinær sak, hvis sekretariatet mener det.  
4) Følge opp oppdrag fra Partnerskapsmøtet og Samhandlingsutvalget. 
5) Ansvar for vedlikehold av overordnet samarbeidsavtale med retningslinjer i tråd med 

styringssignaler fra partnerskapsmøtet og Samhandlingsutvalget. 
6) Identifisere behov for systematiske endringer/risikoområder på bakgrunn av 

avviksrapporteringen og rapportere dette til Samhandlingsutvalget.  
7) Godkjenne rutiner og prosedyrer etter forslag fra underutvalg eller en eller flere av partene 
8) Sikre oppfølging av egne vedtak  
9) Arrangere samhandlingsforum  
10) Arrangere møteplasser som for eksempel rehabiliteringskonferanse og Dialogmøte om 

samhandling jfr. pkt. 7.  
11) Sørge for at informasjon og kunnskap om samhandlingen mellom SØ og kommunene er lett 

tilgjengelig for alle interessenter  
12) Rapportere årlig til Samhandlingsutvalget.  
 
Sekretariatet har i tillegg ansvar for:   

 Forberede og innkalle til møter   

 Skrive referat   

 Publisere saksdokumenter 

 Ivareta arkivfunksjonen 

 Veilede i saksforberedelser 
 

4. UNDERUTVALG  

Samhandlingsutvalget og samhandlingssekretariatet kan opprette underutvalg for å håndtere 
praktisk samhandling eller ved behov for utredningsoppdrag. Mandat og tidsramme for arbeidet 
fastsettes.  
 
Underutvalgene skal være partssammensatt og som hovedregel følge de samme prinsippene for 
representasjon og arbeidsform som SU og Samhandlingssekretariatet. Oppnevning skjer etter 
forslag fra partene og det bør tilstrebes brukerrepresentasjon, jf. kap. 9 i overordnet 
samarbeidsavtale. Der det er aktuelt sikres ansattes medvirkning, jf. kap. 10 overordnet 
samarbeidsavtale. For mindre omfattende oppgaver som krever rask utredning kan det 
nedsettes arbeidsutvalg med færre representanter.  
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Underutvalgene rapporterer til det utvalget (SU eller Samhandlingssekretariat) som har 
oppnevnt utvalget og gitt mandatet.  
 
Midlertidige utvalg settes ned for å løse konkrete problemstillinger. Faste utvalg skal i hovedsak 
begrenses til utvalg som skal ivareta varige relasjoner/ faste samarbeidsoppgaver mellom 
partene, som utvalg for akuttberedskap(UFAB), samhandlingsutvalg for fastleger (SUFF) og 
fagråd for kommunale akutt døgnplasser (KAD).  
 

5. SAMHANDLINGSKONTAKTER 
Samhandlingskontaktene skal ha god kunnskap om samarbeidsavtalen og har et særskilt ansvar 
for å veilede og hjelpe ledere og medarbeidere i samhandlingen mellom partene, jf. kap. 8 i 
overordnet samarbeidsavtale, prikkpunkt 3. De inngår i et informasjonsnettverk og tar imot og 
videreformidler informasjon (bl.a. fra samarbeidsutvalgene) i egen kommune/ ansvarsområde i 
SØ. Samhandlingskontaktene formidler klager og avvik samt svar på disse. 

Samhandlingskontaktene møtes to ganger pr. år for drøfting av erfaringer og utfordringer i 
samhandlingsarbeidet.  
 
Kommunenes representanter i samhandlingssekretariatet er kommunens samhandlingskontakt, 
Øvrige kommuner utpeker samhandlingskontakt som tidligere.  
 

6. SAMHANDLINSGFORUM 
Samhandlingsforum er en arena for drøfting, kompetanseheving og erfaringsdeling om 
samhandling. Forumet avholdes årlig (april) og målgruppe er fagpersonell og ledere. Partene har 
selv et ansvar for å melde inn temaer. Arbeidet med planlegging og gjennomføring ledes av 
Samhandlingssekretariatet. Programkomite med representasjon fra begge parter utpekes innen 
01.11. hvert år.  

 

7. DIALOGMØTE OM SAMHANDLING 
Dialogmøte er et forum der representanter for politisk og administrativ ledelse i kommunene 
møter ledelse og styre i SØ for informasjonsutveksling. Samhandlingssekretariatet ivaretar 
praktisk gjennomføring og sekretariatsfunksjonen. Møteledelse og møtested går på omgang. Et 
slikt politisk dialogmøte kan med fordel legges i tilknytning til Partnerskapsmøtet.  

 
 
  


