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Dialoggen
INFORMASJONSBREV FOR HELSEARBEIDERE HELSEFELLESKAPET ØSTFOLD

• Fredrikstad

• Sarpsborg

• Halden

• Moss

• Vestby

• Askim

Helsefellesskapet Østfold
Under kan du lese om hva Helsefellesskapet Østfold har behandlet av saker denne høsten. Vil du 
vite mer om hva Helsefellesskapet er og om struktur og innhold, kan du se i Dialogen nr. 2.20

Retningslinje 11B – Samhandling i den akuttmedisinske kjeden
Retningslinje 11 – Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden er revidert. For å få mer ryddighet i 
retningslinjen var det naturlig å dele den i en overordet del (11A) og en praktisk rettet del om samhandling i den akuttmedisinske kjeden 
(11B). Det er utvalg for akuttberedskap (UFAB) som har revidert den og den er nå vedtatt av Faglig samarbeidsutvalg 

Retningslinje 11B finner du her

Koronapandemien har vært en krevende 
situasjon både for kommuner og 
helseforetak. Tett samarbeid for å 
håndtere en krise over tid, har gitt 
oss mange erfaringer. SSU besluttet å 
evaluere samhandlingen. Hensikten 
med evalueringen var å danne grunnlag 
for forbedring slik at vi står bedre rustet 
til fremtidige kriser. Evalueringen ble 
gjennomført ved en spørreundersøkelse 
til representantene i SSU og FSU, og en 
samling med pandemirådet. 

Viktige funn:
Pandemirådet har fungert godt. Rådet har 
hatt ukentlige, digitale møter gjennom 
pandemien. Et felles mål gav sterk 
motivasjon til å finne løsninger. Samarbeidet 
var preget av tillit og respekt. Arbeidet har 
bidratt til å samordne praksis i kommunene. 
Ledelsen både i sykehus og kommuner har 
brukt pandemirådet til å ta opp saker. Vi har 
erfart at det kan være krevende med to ulike 
styringslinjer. 

Modell for arbeid i krisesituasjoner: 
Etablere et operativt råd med tydelig mandat 
og myndighet til å ta beslutninger på tvers av 
organisasjonene. 

Forutsetninger for å lykkes:
- Tillit til hverandre

- Felles forståelse av mål og en tydelig 
retning

- Avklare representasjon og myndighet

-  Avklare hvordan saker skal forankres, og 
informasjon spres i egen organisasjon

Evaluering av samhandlingen under pandemien

God Jul og et 
godt nytt år!

https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Dialogen/Dialogen_2_2020.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/medisinsk-helsefag/samhandling/helsefellesskapet#utvalg-for-akuttberedkap-ufab
https://ek.so-hf.no/docs/pub/DOK48154.pdf
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Avtale om palliasjon
I 2019 ble det satt ned et underutvalg 
som skulle utarbeide et forslag til en 
samarbeidsavtale om kreftpasienter 
mellom Senter for lindrende behandling 
på sykehuset og kommunenes palliative 
enheter. Fremdriften opphørte i forbindelse 
med pandemi, men denne høsten er arbeidet 
sluttført og ny avtale er vedtatt. Avtalen 
gjelder for pasienter som har kreftsykdom 
og som er i behov av avansert lindrende 
behandling. Formålet med avtalen er å bidra 
til en god samhandling mellom sykehus 
og kommuner, og sikre god oppfølging av 
pasientene. Beskrivelse av tverrfaglig visitt, 
kompetanseoverføring mellom spesialist 
– og kommunehelsetjenesten, samt 
konferering mellom kommuner og sykehus, 
er nedfelt i avtalen som du finner her

Hoftebruddbehandling  
i Østfold
Sykehuset Østfold er det enkeltsykehuset
i Norge som operer flest hoftebrudd i året.
Dette er ofte eldre skrøpelige pasienter
med tilleggssykdommer. Østfold ligger
lavt på målingene sammenliknet med
andre helseforetak i Helse Sør-Øst, når
det gjelder bl.a. 30 dagers overlevelse.
Flere ulike tiltak er gjennomført for å bedre
behandlingen for hoftepasientene internt
på sykehuset og ortopedisk avdeling 
ønsker nå å bidra til at hoftepasienter også 
får en bedre og mer helhetlig behandling 
og oppfølging etter operasjonen. Dette 
skal gjøres gjennom et forpliktende 
samarbeid med kommunene om 
oppfølging og rehabilitering. Et godt 
pasientforløp utarbeidet i felleskap av 
sykehus og kommune, vil gi en helhetlig 
og bedre oppfølging og større trygghet og 
forutsigbarhet for pasienter og pårørende.
Saken er behandlet i Strategisk - og Faglig 
samarbeidsutvalg. Det er nå nedsatt et 
underutvalg for å lage dette pasientforløpet.

Møteplass jordmødre
Denne høsten ble det etablert en 
formell, fast møteplass der leder 
av jordmortjenesten og fagjordmor 
i hver kommune, samt ledere ved 
kvinneklinikken ved sykehuset 
Østfold skal møtes to ganger i året. 
Dette er en del av retningslinje 8 i 
samarbeidsavtalen – «Samarbeid 
om svangerskap og barselomsorg». 
Innholdet i møtene er faglige 
spørsmål, samarbeidsrutiner, 
prosedyrer, ferieavvikling, utfordringer 
og kvalitetsforbedring. Det første 
møtet ble gjennomført på Teams, 
mens det planlegges videre for ett 
fysisk og ett digitalt møte i året.

Podkast Samhandling
Sykehuset Østfold ved fag og kompetanse 
avdelingen lanserte denne høsten en 
egen podkast ved navnet «FOLK & 
FAG». Samhandlingsavdelingen ved 
samhandlingssjefene Guro Letting 
og Odd Petter Nilsen, samt rådgiver 
samhandlingsavdelingen Jon-Espen 
Sjøstrøm, gjestet podkasten denne 
høsten. De snakket om samhandling, 
helsefelleskap og hva som er viktig for 
et godt samarbeid mellom kommunene 
og sykehus. Hør podkasten her via 
kompetansebroen: Podkast Samhandling.

Tildeling av 
samarbeidsmidler
Sykehuset Østfold (SØ) har fått 
samhandlingsmidler fra Helse Sør-Øst.

Midlene skal understøtte sykehusets an-
del i samarbeidsprosjekter med kommunene 
i opptaksområdet.

Disse fikk tildelt midler etter søknad 
denne høsten
1. «Hva er innafor» - tildelt kr. 354 000

 a.  Gjelder forsterket utskrivning av eldre, 
skrøpelige, multisyke pasienter fra 
sykehus til KHT – dette er del av felles 
utvikling av pasientforløp for eldre og 
kroniske syke i regi av Helsefellesskapet.

2.  «Sammenhengende tjenesters for barn og 
unge i Sarpsborg» - tildelt kr. 300 000 

 a.  Prosjektet skal styrke lokal samhandling 
innenfor fagfeltet psykisk helse barn og 
unge internt i kommunen og opp mot 
SØ

Midlene blir lyst ut på Sykehuset Østfold 
sine nettsider. Der ligger også kriterier og 
søknadsskjema. Dersom SØ får midler fra 
HSØ neste år vil disse bli utlyst på SØ’s 
hjemmeside 

Følg med på denne siden. Kommuner og 
sykehus kan søke.

Digital avvikshåndtering
I samarbeidsavtalen med kommunene har 
det siden 2006 vært en egen retningslinje 
om avviksmeldinger. Partene skal sende 
avvik på samarbeidsavtalen for å bli bedre. 
Dette har i hovedsak foregått på papir. 
Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) har 
bedt Faglig samarbeidsutvalg om å finne en 
digital løsning for avvikshåndtering. Den 
eneste digitale løsning i Norge pr.  
i dag som kan brukes mellom virksomheter 
er Samnet.no (tidligere Fastlegeportalen). 
Avviksregistrering og besvarelser vil foregå 
i Samnet, som igjen kommuniserer med 
sykehusets og kommunenes arkivsystem. 
Denne høsten er det gjennomført en 
vellykket test mellom Indre Østfold 
kommune og sykehuset. Det skal testes i 
1-2 andre kommuner før Helsefellesskapet 
skal beslutte eventuelt full utrulling og 
implementering.

Ny fagskoleutdanning
Sykehuset har utfordringer med å beholde 
sykepleiere og har en stor «turnover». På 
bakgrunn av dette er det ønskelig å styrke 
helsefagarbeiderens kompetanse, rolle og 
status innen medisinsk fagområde. Det er 
besluttet å inngå et samarbeid om å utvikle 
en ny høyere yrkesfaglig utdanning innen 
medisinsk fagområde for helsefagarbeidere. 
Sykehuset Østfold HF og Fagskolen i Viken 
samarbeider nå om prosjektet. Prosjektet 
er presentert for både Faglig – og Strategisk 
samarbeidsutvalg hvor fant at prosjektet 
også er like aktuelt i kommunen. Denne 
høsten har arbeidet med å nedsette en 
prosjekt – og styringsgruppe, startet.

Samhandlingsforum april 
2022
Neste års samhandlingsforum er under 
planlegging og programkomiteen er i arbeid.

Vi satser på å møtes fysisk dette året. Pro-
gram og invitasjon sendes ut i mars 2022

https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/samhandling/andre-samarbeidsavtaler#senter-for-lindrende-behandling-og-kommunale-palliative-enheter
https://www.kompetansebroen.no/podkast-om-samhandling-mellom-sykehus-og-kommunene?o=ostfold
https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/samhandling/samhandlingsmidler


3 / Dialogen / Nr. 2 / desember 2021

Den første avtale mellom sykehuset 
blodbanken og flere sykehjem i Østfold 
ble inngått i 2014 så ordningen har vært 
i bruk i lang tid. Nå er avtalen revidert og 
beskriver hvordan partene samarbeider om 
prøvetaking, rekvirering, transport og svar på 
blodprøver direkte knyttet til gjennomføring 
av transfusjon på Sykehjem og Helsehusene 
i Østfold samt forsvarlig transport av blod 
til transfusjon på de helsehus og sykehjem 
avtalen omfatter. Avtalen er inngått 
med hver enkelt kommune. Hver enkelt 
institusjon i kommunen som skal utføre 
blodtransfusjon, må være godkjent av Senter 
for laboratoriemedisin. Ved transfusjon 
av pasient som ligger på et sykehjem 
som ikke inngår i avtalen kan man sende 
sertifiserte ansatte fra andre sykehjem eller 

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 sykdom-
mer er det ikke alltid lett å vite hva som er 
normalt og akseptabelt når det gjelder symp-
tomer 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

-  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.

Sykehuset deltar med disse tre avdelingen: 
Akuttgeriatrisk-, hjerte- og lungeavdelingen. 
Fra kommunene er Sarpsborg og Halden 
med. 

Aktuelt for våren 2022:
Praktisk utprøving / testing av løsninger 
for målinger, digital konsultasjon mellom 
pasient/pårørende, kommune og sykehus, 
dokumentasjon og kommunikasjon. 

Avhengig av pandemien, så vil vi i løpet av 
våren teste løsningen på papir. I testen vil 
man ta utgangspunkt i 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. 

Felles overordnet pasientforløp for eldre og kronisk syke

Partnerskapsmøtet 2022
-  Partnerskapsmøtet er 

Helsefellesskapets øverste organ. 
Alle kommunene med sine 
kommunedirektører /rådmenn og 
sykehuset med administrerende 
direktør og toppledelse møtes en gang 
per år til Partnerskapsmøte.

-  Partnerskapsmøtet skal godkjenne 
årsberetning og vedta handlingsplan 
for neste års samhandlingsarbeid 

Partnerskapsmøtet er berammet til 
mandag 7. mars 2022

at pasienten sendes til godkjent institusjon 
for transfusjon. Disse kommunale 
institusjonen er pt. med i avtalen og kan 
utføre blodtransfusjoner:
•  Indre Østfold: Helsehuset, Løkentunet, Edwin 

Ruud

•  Fredrikstad: Helsehuset, Fredrikstad 
korttidssenter

• Moss: Peer Gynt helsehus

•  Halden: Helsehuset, Bergheim bo- og 
aktivitetssenter

• Sarpsborg: Helsehuset

• Hvaler: Dypedalsåsen sykehjem

• Våler: Sykehjemmet 

Les hele avtalen med vedlegg her

Avtale om blodtransfusjoner utenfor sykehuset

https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/samhandling/andre-samarbeidsavtaler#avtale-med-senter-for-laboratoriemedisin
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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

Involvering av pasienter og 
pårørende i behandling og 
utvikling av helsetjenesten

Brukerutvalget ved sykehuset arrangerte 
5. november en dialogkonferanse for 
brukerorganisasjonene, sykehuset og 
kommunene. Temaet for konferansen 
var Helsefelleskap. Faktaopplysninger 
om helsefellesskapet ble presentert 
av samhandlingssjefene for SØ og 
kommunen. Mellom foredragenene til 
samhandlingssjefene ble det gjennomført 
stasjonsvandringer med poster som 
inneholdt ulike påstander og temaer 
om pasientbehandling på ulike nivå. De 
om lag 30 deltakerne, som var fordelt i 
grupper, genererte rundt 100 momenter fra 
stasjonsvandringen. Momentene fra hver 
post ble rangert av hver deltaker om hvilket 
de synes var det viktigste innen temaet. En 
rapport basert på stasjonsvandringen vil 
utarbeides og presenteres for Strategisk 
samarbeidsutvalg (SSU). Rapporten vil 
beskrive hvilke momenter deltakere fra 
brukerorganisasjonene, sykehuset og 
kommunene er mest enige om er viktigst 
å fokusere og arbeide videre med, innen 
pasientbehandling psykiatri og somatikk. 

Prosjekt ny 
hospiteringsordning
Dette er et prosjekt initiert av 
Undervisningssenter for sykehjem og 
hjemmetjeneste (USHT) i Østfold. De har 
fått tildelt midler fra Helsedirektoratet for 
å utvikle en god hospiteringsordning som 
skal brukes mellom kommunene i Østfold 
og Sykehuset. USHT har invitert med 9 
kommuner og sykehuset i prosjektet. 

Helsefellesskapet har i dag en hospite-
ringsordning som er lite brukt (retningslinje 
14). Når prosjektet er gjennomført vil den 
nye modellen sendes til behandling i Hel-
sefellesskapet som et forslag til ny revidert 
retningslinje 14 
•  Mål: Utvikle en velfungerende modell for 

gjensidig hospitering i Helsefellesskapet 
for vår region 

•  Delmål: Tilpasse en ordning som sikrer 
bedre kompetanse, kvalitet og kapasitet 

•  Målgruppe (pas/bruker): Skrøpelige eldre 
og eldre med flere kroniske lidelser  

•  Deltakere: Akuttgeriatrisk avdeling SØ og 9 
kommuner 

•  Status: «Prøvehospiteringer» er 
gjennomført uke 42-47: 

 o  I kommunene: På vedtakskontor og  
i hjemmetjenesten / Helsehus

 o  I sykehuset: Geriatrisk poliklinikk

Forbedringsarbeid samhandling - sykehuset
PLO-meldinger og samhandling er tema når Samhandlingsavdelingen besøker 
døgnenhetene på sykehuset. 
Denne høsten gjennomfører Samhandlingsavdelingen en informasjonsrunde i 
døgnenhetene i sykehuset. Denne informasjonsrunden fortsetter ut over våren 2022, og er 
et konkret tiltak etter journalgjennomgangen som ble utført for en tid tilbake. Det er særlig 
vektlagt tema rundt PLO-meldinger og den daglige samhandlingen med kommunene sett 
opp mot samarbeidsavtalens retningslinje 5 «Samarbeid om utskrivning av pasient».

I tillegg har vi fokus på forbedringsarbeid gjennom bruk av retningslinje 16 (Rutiner for 
å melde samhandlingsavvik) som er en konkret og målbar indikator.   

Pasientene kan se 
henvisningsstatus 
Nå kan pasienter se status på sin 
henvisning til sykehuset. - Dette 
innebærer at pasienter som har en 
brukerprofil på helsenorge.no kan logge 
inn og se hvor langt henvisningen deres 
er kommet hos oss, sier prosjektleder 
Thor Øivind Olsen.

Tjenesten er for alle over 16 år og for-
utsetter en brukerprofil på helsenorge.no 
der man har samtykket til full tilgang.

- Målet med det nye tilbudet er blant 
annet å gjøre det lettere for den enkelte å 
ha oversikt over prosessen fra henvisning 
er sendt, til sykehuset har vurdert den, og 
å bidra til å redusere antall telefoner fra 
pasienter som har spørsmål om henvis-
ningen eller timen, sier Olsen.

Gjør pasienten oppmerksom på den 
nye tjenesten
Tjenesten vil også inneholde mer 
detaljert informasjon, blant annet om 
hvem som har henvist pasienten og 
kontaktinformasjon til sykehuset som 
har fått henvisningen. - Jeg oppfordrer 
alle som får spørsmål fra pasienter om 
hvordan henvisningen deres ligger an til 
å fortelle dem om muligheten de har for 
å følge med på dette selv, sier Olsen.

Henvisninger til røntgen vises ikke 

Utvidet tjeneste med 
rettighetsinformasjon og klageskjema
I tillegg til visning av henvisningsstatus, 
er tjenesten utvidet med informasjon 
om pasientrettigheter knyttet til fasen 
henvisningen er i. Det er også mulighet 
for pasient til å klage på et eventuelt 
avslag på henvisning via helsenorge.
no med et skjema for rettighetsklage 
som sendes inn til sykehuset for 
saksbehandling. 

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=
https://www.helsenorge.no/om-tjenestene/slik-brukes-tjenestene-paa-helsenorge/

