
Helsefellesskapet 
Østfold
Siden forrige ut gave av Dialogen 
(desember 20) er det besluttet at 
Helsefellesskapet mellom sykehuset 
Østfold og kommunene i gamle 
Østfold og Vestby har fått navnet 
Helsefellesskapet Østfold. Du kan lese 
mer om struktur og innhold  
i Helsefellesskapet i forrige utgave.
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Dialoggen
INFORMASJONSBREV FOR HELSEARBEIDERE I ØSTFOLD OG VESTBY

• Fredrikstad

• Sarpsborg

• Halden

• Moss

• Vestby

• Askim

Dialogen gir her en oppsummering av saker som sykehus og 
kommuner har samarbeidet om siste halvåret:

Partnerskapsmøtet er det øverste organet i 
samhandlingsstrukturen (Helsefellesskapet) 
og avholdes én gang per år (mars). Her 
møtes alle kommunedirektørene og 
sykehusets administrerende direktøren 
med sin toppledelse. De vedtar bl.a. 
handlingsplan som skal tydeliggjøre hva 
Helsefellesskapet skal jobbe med for 
perioden frem til neste Partnerskapsmøte.

Godkjent handlingsplan 2021-22:
•  Fortsette å utvikle samarbeidet i tråd 

med føringer gitt i Ny nasjonal helse 
og sykehusplan – felles planlegging av 
tjenester til:

 o Barn og unge
 o  Personer med alvorlige psykiske lidelser 

og rusproblemer
 o Skrøpelige eldre
 o Personer med flere kroniske lidelser

•  Øke kjennskapet til samarbeidsavtalene 
hos den enkelte medarbeider – videreføres 
fra handlingsplan 2020/2021.

Handlingsplan for Helsefelles- 
skapet Østfold 2021

 o  Gjennomgå etablert system for 
avviksrapportering i forhold til 
samarbeidsavtalene

 o  Iverksette tiltak og følge opp 
læringseffekten av tiltakene

•  Samarbeid om helhetlig pasientforløp 
for kronisk syke og eldre -  videreføres fra 
handlingsplan 2019/2020 ved å:

 o  Ferdigstille de to valgte konseptene 
«Hva er innafor?» og «Tidlig geriatrisk 
vurdering» i pasientforløpet

 o Implementere pasientforløpet
 o  Iverksette tiltak på forbedringsområdene 

som ble identifisert i 
journalgjennomgangen

•  Øke kunnskap og kompetanse hos ansatte 
inn mot forebygging og folkehelse:

 o Kostrådene
 o Fysisk aktivitet som ledd i behandlingen
 o Motiverende intervju som 
samtalemetodikk

• Samarbeid om smittevern og vaksinering

•  Bruk av felles statistikk og tallgrunnlag vil 
gi en felles virkelighetsforståelse

Nasjonal helse og sykehusplan 2020-
23 har satt fokus på fire pasientgruppe 
som Helsefellesskapet skal ha en felles 
planlegging av tjenester for. En av 
disse gruppene er «Barn og unge» (se 
handlingsplan over).

Faglig samarbeidsutvalg (FSU) har nå 
nedsatt et partssammensatt underutvalg 
som skal jobbe fram til 1. desember 
2021. Utvalget skal ta utgangspunkt 
i to diagnosegrupper med store 
samhandlingsflater, mange aktører/ tjenester 
og mange overganger. Dette er mandatet:
• Diagnosegrupper:
 o Autismeaspekter forstyrrelser (ASF)
 o Angst/Depresjon

•  Beskrive ønsket pasientforløp med 

samhandlingsflater (jf. også pakkeforløp 
psykiske lidelser – barn og unge):

 o Mellom KHT og spesialisthelsetjeneste
 o Internt i KHT inkl. fastleger
 o Internt i spesialisthelsetjenesten

•  Hvilke tilbud finnes i kommune 
helsetjeneste/spesialisthelsetjenesten

 o  Beskrive de ulike aktørene med roller og 
ansvar

•  Innhente erfaringer og kunnskap fra 
veiledere og prosjekter lokalt og nasjonalt 
m.m.

 o  Kartlegge allerede etablerte møtepunkter 
(f.eks. BUP og enkelt kommuner), og 
foreslå videre struktur.

•  Identifisere konkrete problemområder og 
foreslå aktuelle tiltak (f.eks. et «veikart»)

Felles planlegging av tjenester til barn og unge

https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Dialogen/Dialogen_2_2020.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Dialogen/Dialogen_2_2020.pdf
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Samhandlings- 
forum 22. april
Årets Samhandlingsforum ble 
gjennomført som et halvdags Webinar. 
Tema var «Hva er innafor? i forbindelse 
med utarbeidelse av vårt felles, 
overordnede pasientforløp for eldre og 
kronisk syke (se annen notis).

Det var over 120 deltakere på 
Webinaret. Det fungerte godt og 
prosjektgruppa fikk mange gode 
innspill. Samhandlingsforum - 
Sykehuset Østfold (sykehuset-ostfold.
no) 

Revisjon av 
retningslinje 8 
barselomsorg
Retningslinjen ble revidert av 
gode fagpersoner fra sykehus og 
kommuner høsten 2020 og godkjent 
av Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) 
i mars 2021. Samarbeidet og rolle- og 
ansvarsfordeling mellom sykehus og 
kommuner er tydeliggjort i den reviderte 
retningslinjen

KAD-direkte er 
godkjent
Kommunale akutte døgnplasser er 
en kommunal tjeneste som skal gi 
døgnopphold til akutt syke pasienter  
i kommunen i stedet for at de legges inn 
på sykehuset. Det er primært legevakt og 
fastlege som skal henvise pasienter dit. 
Nå er det åpnet for at akuttmottaket på 
sykehuset kan henvende seg til lokal KAD-
enhet og spørre om pasienten kan legges 
inn der i stedet for på sykehuset. Det er 
KAD selv som avgjør om det er plass og 
kompetanse til å legge inn disse pasientene. 
Det er utarbeidet en tydelig prosedyre for 
å sikre god og trygg pasientbehandling og 
godt samarbeid.

Kommunene og sykehuset er godt i 
gang med å utarbeide pasientforløp for 
eldre og kronisk syke. Det er Strategisk 
samarbeidsutvalg (SSU) som har igangsatt 
prosjektet. Gjennom bred dialog med 
involverte fagfolk har vi flere forskjellige 
ideer til verktøy vi kan utvikle på tvers av 
kommuner og sykehus, blant annet et 
verktøy som blir kalt «Hva er innafor?» 

For pasienter mer flere kroniske 
sykdommer er det ikke alltid lett å vite hva 
som er normalt og akseptabelt når det 
gjelder symptomer og måleverdier. Verdier 
som for andre er utenfor normalen, kan være 
helt normalt for disse. Det betyr at det må 
lages mer skreddersydde behandlingsplaner 
som viser «hva som er innafor» for hver 
enkelt pasient.

Det betyr i korthet at:
•  Pasienter som er innlagt i sykehuset og 

faller inn under i visse kriterier inkluderes  
i pasientforløpet

Felles overordnet pasientforløp
•  Disse pasientene skal følges opp med 

målinger av vitale parametere (f.eks. 
NEWS) i hjemmet i en bestemt periode

•  Behandlingsansvarlig lege på sykehuset 
lager, før utreise, en skreddersydd 
behandlingsplan for pasienten som 
beskriver «hva som er innafor» av 
måleresultater for akkurat denne pasienten

•  I planen beskrives også når det er behov 
for å sette inn tiltak hvis måleverdiene ikke 
er «innafor», hva som skal gjøres og hvem 
som eventuelt skal kontaktes.

Dette er ment å gi trygghet for pasienten, 
pårørende og hjemmetjenesten og sikrer 
at rett behandling gis til rett tid og på rett 
nivå. Det skal også bidra til å hindre unødige 
innleggelser på sykehus.

Aktuelt for høsten 2021:
I løpet av våren har sykehuset utvidet 
arbeidet fra bare å gjelde akuttgeriatrisk 
avdeling til også å gjelde Hjerte- og 

lungeavdelingen. Fra kommunene er 
Sarpsborg og Halden med. Akkurat nå 
arbeides det med å finne gode løsninger 
for målinger, digital konsultasjon mellom 
pasient/pårørende, kommune og sykehus, 
dokumentasjon og kommunikasjon. Om 
flere kommuner vil være med, så er alle 
som ønsker dette velkomne. Avhengig av 
pandemien, så vil vi i løpet av høsten teste 
løsningen på papir. Neste skritt blir en 
praktisk test der man involverer 60 pasienter 
som overføres fra de tre avdelingene i 
sykehuset og over til de to kommunene. 
Testen skal vise om verktøyet har klinisk 
nytte, om pasienter og pårørende opplever 
økt trygghet og om involvert helsepersonell 
er tilfredse med de løsningene som er valgt. 

Kommunene har fått et nytt ansvar for 
spesialistutdanning for leger. I følge 
Spesialistforskriften skal sykehusene også 
legge til rette for at leger i spesialisering  
i allmennmedisin, kan få nødvendig praktisk 
tjeneste i spesialisthelsetjenesten. I dag er 
det ikke et godt system for dette og fastleger 
som vil bli spesialist i allmennmedisin må 
kontakte sykehuset og spørre om det er 
ledig plass, slik at de får sitt obligatoriske 
«sykehus-år». Dette er tungvint, 
uforutsigbart og lite tilfredsstillende.

Samarbeidsavtale om spesialistutdannelse  
i allmennmedisin (LIS3-allmenn

Helsefelleskapet ved Strategisk 
samarbeidsutvalg (SSU) har derfor laget en 
avtale om dette. 

Sykehuset Østfold legger til rette 
for at fire hele LIS stillinger settes av til 
allmennleger i spesialisering for at disse skal 
oppnå aktuelle læringsmål som er definert  
i Spesialistforskriften. 

Stillingene er ved oppstart av ordningen 
plassert slik: To stillinger i klinikk for medisin 
og to stillinger i klinikk for psykisk helsevern 
og rusbehandling. 

Ved ønske om gjennomføring av 
sykehustjeneste i andre avdelinger enn 
de som inngår i denne ordningen, må 
aktuell avdeling vurdere selv om ønsket kan 
imøtekommes. 

LIS-koordinatorene i kommunene og 
i sykehuset samarbeider tett for å få til 
en riktig prioritering og en god og smidig 
ordning. Ordningen er iverksatt fra 1.6.21.

Avtalen finner du her

https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/samhandling/samhandlingsforum
https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/samhandling/samhandlingsforum
https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/samhandling/samhandlingsforum
https://ek.so-hf.no/docs/pub/DOK29812.pdf
https://ek.so-hf.no/docs/pub/DOK29812.pdf
https://ek.so-hf.no/docs/pub/DOK38217.pdf
https://ek.so-hf.no/docs/pub/DOK47514.pdf
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 KLINIKK/AVDELING SEKSJON TIDSROM 
STENGING KOMMENTAR

KLINIKK FOR KIRURGI
Kirurgisk avdeling Moss 4 Uke 28-32

Ortopedisk avdeling
Moss 4 Uke 28-32

Poliklinisk drift Uke 29 + 30 Moss 

Avdeling for anestesileger Smerteseksjonen Uke 28-29-30

KLINIKK FOR MEDISIN
Hjertemedisinsk avdeling Hjertepoliklinikken Moss Uke 26-32

Geriatrisk- og 
endokrinologisk 
avdeling

Geriatrisk poliklinikk Uke 28-31

Overvektspoliklinikk Uke 29-31

Endo/diapol Uke 26-33 Redusert drift hele sommeren. 

Nyremedisinsk avdeling Nyrepoliklinikk Moss/Kalnes Uke 26-33 Redusert drift gjennom hele sommeren

Infeksjonsmedisinsk avdeling Infeksjonspoliklinikk Kalnes Uke 26-33 Halvdagspoliklinikk gjennom hele sommeren

Gastroenterologisk avd. Gastropoliklinikk Moss Uke 27-32 Drift overføres SØK, men infusjonspol SØM uke 27-31

Lungemedisinsk avdeling Lungepoliklinikk/søvn i Moss
Uke 27-32: lungepol og søvnenh. flyttes SØK. Uke 27-
32 – redusert aktivitet søvnenhet

Nevrologisk avdeling
Nevrologisk dagavdeling
Klinisk NevroFysiologi

Uke 25 – 36
Uke 25 - 36

redusert aktivitet
redusert aktivitet

KREFTAVDELINGEN
Senter for lindrende behandling Uke 26-33 5 dagers drift uten helg

Poliklinikk for kreft og  
blodsykdommer

Uke 26-33 red. åpningstid kl. 08.00-15.30

Dagenheten Uke 26-32 Red. kapasitet til og med uke 25 og fra uke 33 

BARNE- OG UNGDOMSKLIN. OG KK
Kvinneklinikken Dagkirurgi Uke 29-30

KLINIKK FOR PSYKISK HELSEVERN OG RUSBEHANDLING
Halden-Sarpsborg DPS Post 2 – 5-døgnspost Uke 28-30

Halden-Sarpsborg DPS
Post 3 enhet for spiseforstyr-
relser

Uke 28-30

Psykiatrisk avdeling Alderspsykiatrisk seksjon Kalnes Uke  28-31 

BILDEDIAGNOSTIKK

Seksjon Elektiv Moss
Uke 25-32
Uke 26-32
Uke 28-30

Gjennomlysning stengt. Ultralyd stengt. CT og RTG til 
16:00 man-fredag. Røntgen lab i Askim stengt,  
estimert oppst. aug

MR Moss Uke 28-32 Stengt

MR Kalnes Uke 28-32 Redusert kveldsdrift

BDS BDS 
Uke 26-32
Uke 27-32

Mammografiscreening stengt
Noe redusert program klinisk drift

SENTER FOR LABORATORIEMEDISIN

Blodbank Tapping blodgiv. Askim Uke 28-30 - stengt For øvrig normal drift i senteret

Tapping blodgiv. Moss Uke 27-30 - stengt

Tapping blodgiv. Halden Uke 29-30 - stengt

Medisinsk biokjemi -  
utestasjoner

Moss laboratoriet
Moss blodprøvetaking 
Fredrikstad bl. prøvetak.
Sarpsborg bl. prøvetak.
Halden bl. prøvetak. 
Askim blodprøvetaking

Uke 28-32
Uke 27-32
Uke 27-32
Uke 27-32
Uke 27-32
Uke 27-32

Kun dagvakter 07.30-15.30
07.45-14.30
08.00-11.30 og 12.30-14.30
08.00-11.30 og 12.30-14.30
08.00-12.00 og 13.00-14.30
07.30-11.00 og 12.00-14.00 (normal drift)

Stengte avdelinger/seksjoner i Sykehuset Østfold – 
sommeravvikling 2021
Avdelinger og seksjoner som ikke er nevnt har tilnærmet normal drift 
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Samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Østfold og kommunene
Vi du se avtalen med alle retningslinjene og innkallinger/ referater fra administrativt samarbeidsutvalg? – gå inn på SØs nettsider 

     

Dette nummeret og tidligere utgaver av Dialogen finner du her
Har du innspill til tema og saker til Dialogen som gjelder samhandling i (og utenfor) Østfold?

Kontakt 
Odd Petter Nilsen   odd.petter.nilsen@so-hf.no   mobil 917 94 151
Guro Steine Letting          gurs@fredrikstad.kommune.no            mobil 469 57 693
Jon-Espen Sjøstrøm Jon-Espen.Sjostrom@so-hf.no  mobil 469 57 693

Samhandlingsavdelingen Sykehuset Østfold er redaksjon for Dialogen

GOD 

SOMMER!

Journalgjennom-
gangen 2019 - 2020
Etter ferdigstilling av selve 
journalgjennomgangen, som hadde 
til hensikt å undersøke kvalitet på 
samhandling og etterlevelse av 
retningslinje 5 i samarbeidsavtalen, så 
har FSU godkjent en handlingsplan. 
Denne handlingsplanen inneholder 
16 prioriterte funn med til sammen 
33 tiltak. Av disse 33 tiltakene er flere 
allerede iverksatt og avsluttet. 

For 2021 så er følgende 3 tiltak på 
agendaen:
• Kurstilbud og informasjon internt i SØ

•  Gjennomgang av Innleggelsesrapport, 
fra kommunene til sykehuset (utfylling 
og bruk)

•  Se på mulighet for å etablere 
kurstilbud i kommunene.

12 Januar i år ble Kompetansebroen 
Østfold lansert som en prøveordning. Siden 
lanseringen har nettsiden hatt mer enn 92 
000 sidehenvisninger og nærmere 8000 
brukere. Redaksjonen i Østfold har publisert 
flere artikler med lokal relevans og sammen 
med de andre redaksjonene har den 
publisert artikler med nasjonal relevans. 

 Kompetansebroen er kanskje best 
kjent som en plattform for kompetanse og 
kompetansedeling, og kanskje noe mindre 
kjent som en arena for samhandling. 
Prosjektgruppen i Kompetansebroen 
Østfold har fokus på å synliggjøre 
muligheten for å benytte Kompetansebroen 
til samhandling i helsefellesskapet.  Det 
er bygget opp en egen samhandlingsside 
på Kompetansebroen Østfold og en 
egen side for samhandlingsprosjektet 
«praksismodell for fremtiden»(PROFF-
prosjektet). Prosjektgruppen jobber aktivt 
opp mot andre samhandlingsprosjekter i 
helseforetaksområdet for å undersøke om 
Kompetansebroen Østfold kan benyttes som 

en felles digital plattform og portal  
i helsefellesskapet. 

 Det er også etablert dialog og samarbeid 
med Høgskolen i Østfold i den hensikt 
å undersøke om Kompetansebroen 
Østfold kan være en arena for Bachelor- 
og Masteroppgaver for deres studenter. 
Kompetansebroen Østfold som arena for 
samhandling i helsefellesskapet forankret 
i en digital løsning gir muligheter for 
studentoppgaver både knyttet til helse og 
velferd og informasjonsteknologi. Et prosjekt 
innen Kompetansebroen gir også muligheter 
for studenter å samarbeide på tvers av de to 
fagfeltene og slik utvikle viktig kompetanse 
for arbeid i framtidas helsesektor.

 Gjennom vinteren og våren har 
prosjektgruppen deltatt på digitale møter 
hos samarbeidspartnerne for å presentere 
og forankre Kompetansebroen Østfold. 
Dersom din enhet ønsker et digitalt besøk 
fra Kompetansebroen Østfold ta kontakt på  
kompetansebroen@so-hf.no

Kompetansebroen

Dialogmeldinger (Forespørsel/Svar på 
forespørsel) brukes daglig i kommunikasjon 
mellom sykehus og kommune. Det er særlig 
kommunikasjon om innlagte pasienter, og 
relatert til planlegging av utskrivelse til pleie- 
og omsorgstjenestene i kommunene, men 
de kan også benyttes i kommunikasjon om 
pasienter som ikke er innlagt i SØ. 

Hvordan skal du bruke dialogmeldingene 
når pasienten ikke er innlagt?
Link til Kjøreregler for bruk av 
dialogmeldinger mellom kommuner og 
sykehus.

Dialogmeldinger mellom sykehus 
og kommune

Det er viktig at dialogmeldingene 
adresseres til riktig mottaker i sykehuset og 
i kommunene. Send meldingen til aktuelt 
fagområde, og start meldingen med å angi 
hvem (navn eller rolle/profesjon) på den 
som skal motta meldingen. 

Dersom det ønskes med informasjon om 
bruk av dialogmeldinger så kan dere hen-
vende dere til samhandling@so-hf.no

https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/samhandling/samarbeidsavtaler-mellom-kommuner-og-sykehus
https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/samhandling/informasjonsbrevet-dialogen
mailto:gurs%40fredrikstad.kommune.no?subject=
mailto:kompetansebroen%40so-hf.no%20?subject=
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Retningslinjer%20for%20elektronisk%20kommunikasjon%20(bruk%20av%20dialogmeldinger)%20v.1.0_09.10.2020.pdf
mailto:https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Retningslinjer%2520for%2520elektronisk%2520kommunikasjon%2520%28bruk%2520av%2520dialogmeldinger%29%2520v.1.0_09.10.2020.pdf?subject=
mailto:samhandling%40so-hf.no?subject=

