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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

Sykehuset Østfold har fått 
samhandlingsmidler fra Helse 
Sør-Øst.

Midlene skal understøtte sykehusets andel 
i samarbeidsprosjekter med kommunene i 
opptaksområdet.

Disse fire spennende prosjektene søkte 
midler innen fristen 1.6.22. Beslutning om 
eventuelt tildeling skjer etter sommerferien.

1.  Kartlegging av bruken av piccline/ 
midline og eventuelle komplikasjoner 
etter utskrivelse fra sykehuset (søker 
anestesiavdelingen SØ) 
– Midline og Piccline er intravenøse 
katetre som kan ligge lenge. Midline kan 
ligge opp til 4 uker. Piccline opptil 1 år. 
Dette er god pasientbehandling med lite 
problemer. Man unngår gjentatte stikk 
pga. tette venefloner og er enkelt for 
hjemmetjenesten å håndtere. Katetrene 
legges inn på sykehuset og passer for 
pasienter som er vanskelig å stikke og/
eller som skal intravenøs behandling 
over tid. Man ønsker å se hvordan dette 
fungerer etter utskrivning fra sykehuset. 

2.  Pasientforløp fra legevakt til KAD-
Fredrikstad (søker Fredrikstad kommune 
– KAD-enheten). Hensikten med 
prosjektet er å forhindre unødvendige 
innleggelser i SØ for pasienter som kan 
få like god eller bedre behandling på 
den lokale KAD-enheten. Prosjektet vil 
effektivisere innleggelser til KAD, øke 
antall innleggelser i KAD og sikre gode 
pasientforløp for de skrøpelige og kronisk 
syke pasientene 

3.  Vurdering av barn på legevakt (søker 
Fredrikstad og Hvaler legevakt) – Syke 
barn er en av de største pasientgruppene 
på legevakt. Hensikten med prosjektet 
er å øke kunnskapen og kompetansen 
til ansatte på legevakten, og gjøre dem 
i stand til å gjøre bedre vurderinger – 
både ved telefonkonsultasjoner, fysisk 

oppmøte på legevakt samt sykebesøk. 
Dette vil gi økt trygghet blant ansatte, 
bedre pasientsikkerheten og gi bedre 
pasientbehandling.  

4.  Felles kompetanseplan i Helsefellesskapet 
(søker Fredrikstad kommune - Etat 
Omsorgssentre) Det stilles store krav 
til kompetanse hos helsepersonell i 
kommuner og sykehus. For å sikre 
nødvendig kompetanse, må det 
først defineres hvilken kompetanse 
helsepersonell har behov for i møte med 
de enkelte pasientgruppene. Hva trenger 
alle kompetanse i, og hvilken kompetanse 
er spesifikk i de ulike tjenestenivåene 
for de ulike profesjonene. I tillegg må 
det kartlegges hvilke kompetansetiltak 
vi allerede har, hvordan kan vi dele og 

Samhandlingsmidler

lære av hverandre, og hvilke nye tiltak må 
utvikles. 

Målet med prosjektet er å utvikle og pilotere 
en felles kompetanseplan i helsefellesskapet 
knyttet til helsepersonell som jobber med to 
av de fire sårbare pasientgruppene: 

 • Skrøpelige eldre 

 • Personer med flere kroniske lidelser 

Midlene er lyst ut på Sykehuset Østfold 
sine nettsider. Der ligger også kriterier og 
søknadsskjema. Dersom det er midler igjen 
etter dette runden eller 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.

https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Dialogen/Dialogen%202020,%20nr.%202.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/samhandling/samhandlingsmidler
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Felles utviklingsplan 
kommuner og sykehus

•  Sykehuset har nettopp laget sin 
utviklingsplan 2022- 2037

•  Kommunene har vært høringsinstanser 
og hatt mange innspill, men dette er 
likevel sykehusets utviklingsplan.

Helsefellesskapet ønsker å lage en 
felles utviklingsplan for kommunene 
og sykehuset fordi vi blir mer og mer 
avhengige av hverandre i årene som 
kommer. Vi får de samme utfordringene 
med svært mange eldre og syke og vi 
må tenkte likt om utfordringene og være 
koordinerte.

På Helsenorge får innbyggerne tilgang 
til mange helsetjenester. Det er oversikt 
over vaksiner, fastlegeordning, e-resepter 
m.m. som er tjenester som leveres av 
helsedirektoratet, HELFO og andre.

Sykehuset Østfold tilbyr også helsetjenester 
til innbyggere på Helsenorge. Det er:
-  Innsyn i deler av journal og logg 

(Pasientjournal)

-  Digitale ventelistebrev som sendes til 
postkasse på Helsenorge (Innboks)

- Digital dialog om time (Innboks)

-  Oversikt over henvisninger som 
er registrert veds sykehuset (Mine 
Henvisninger)

Fra 1.6.2022 så er disse tjenestene også 
tilgjengelig på vegne av barn mellom 0 – 11 
år forutsatt at man har foreldreansvar.

Digitale Innbyggertjenester - Helsenorge

Denne ble vedtatt i Partnerskapsmøtet 
21. mars i år. Partnerskapsmøtet består av 
våre 13 kommunedirektører innen helse 
og omsorg / mestring og sykehusets 
klinikkdirektører.

Helsefellesskapet skal ha særlig fokus 
på disse oppgavene:
1. Felles planlegging av tjenester til:

 • Barn og unge 

 •  Personer med alvorlige psykiske lidelser 
og rusproblemer

 • Skrøpelige eldre 

 • Personer med flere kroniske lidelser 

2. Samarbeid om smittevern og vaksinering 

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

5.  Samarbeid om folkehelse – fokus på 
Diabetes 2

6. Samarbeid om kvalitet og pasientsikkerhet

 •  Utarbeide en handlingsplan for et mer 
systematisk og koordinert samarbeid om 
pasientsikkerhet, for å nå målene satt i 
Nasjonal handlingsplan for kvalitet og 
pasientsikkerhet 

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

Handlingsplan for Helsefellesskapet 2022-2023

Dette er et samarbeid mellom Senter for 
lindrende behandling (SØ), kommunene i 
Helsefellesskapet Østfold og Utviklingssenter 
for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold.

•  Nettverket skal bidra til høy kvalitet i arbei-
det med alvorlig syke og døende pasienter 
og spredning av kunnskap og erfaring fra 
spesialistmiljøene til kommunenes helse- 
og omsorgstjeneste

•  Kurs og fagdager arrangeres – løpende 
oppdateringer for fagfeltet

• Nettverket skal støtte de lokale nettverkene

•  11 av 13 kommuner er pt. med i avta-
len  

• Indre Østfold, Marker og Skiptvet  

• Halden og Aremark 

• Sarpsborg  

• Fredrikstad og Hvaler

• Moss, Råde og Våler  

Avtalen som beskriver samarbeidet finner du 
her

Avtale om Kompetansenettverk for 
ressurssykepleiere i palliasjon og kreftomsorg

Samhandlingsforum 22. 
april 2022

Møtet som hadde 120 påmeldte 
deltakere, ble avholdt i Rakkestad 
kulturhus. Dette var det første 
Samhandlingsforumet siden 2019 hvor 
man kunne møtes fysisk. Underveis i 
møtet ble det avholdt en kafedialog med 
ulike caser innen temaene psykiatri, 
somatikk og fremtidens helsevesen. 
Øvelsen gav gode diskusjoner som 
ble skrevet ned og en rapport vil bli 
utarbeidet. 

Mange spennende tema ble ellers 
presentert, deriblant avviksrapportering, 
hovedpunkter fra rapporten til 
underutvalg for barn og unge, samt 
iverksatte tiltak for barn og unge i 
Sarpsborg. I tillegg ble prosjekter som 
er avsluttet, eller som pågår, presentert. 
Oversikt over årets program og 
presentasjoner finnes her. 

Revisjon av retningslinje 
11 – Overordnet 
samarbeid om beredskap

Denne overordnede retningslinjen 
er revidert og peker på de 
beredskapsområdene der 
Helsefellesskapet i fellesskap må 
konkretisere samarbeidet. Disse 
konkrete områdene får hver sin 
underliggende retningslinje 11 A, 11 
B osv. og legges som vedlegg til den 
overordnede planen.

Retningslinje 11A – Den 
akuttmedisinske kjede er allerede revidert 
og klar. Den finner du her.

https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/samhandling/andre-samarbeidsavtaler#avtale-om-kompetansenettverk-i-palliasjon-og-kreftomsorg-i-ostfold
https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/samhandling/samhandlingsforum
https://kvalitet.so-hf.no/docs/pub/DOK29796.pdf
https://kvalitet.so-hf.no/docs/pub/DOK48154.pdf
https://kvalitet.so-hf.no/docs/pub/DOK48154.pdf
https://kvalitet.so-hf.no/docs/pub/DOK48154.pdf
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Dette er et pakkeforløp som har kommet i år 
og som er avhengig av et samarbeid mellom 
sykehuset og kommunene.
•  Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft 

skal bidra til å sikre trygghet og forutsigbar-
het for personer som lever med kreft eller 
etter endt kreftbehandling.

•  Samtale med/ kartlegging av pasientens 
livssituasjon utover kreftbehandling 

Pakkeforløpet inneholder 3 samhandlings-
punkt: 

1.  Behovskartlegging i spesialisthelsetjenes-
ten etter en kreftdiagnose  
•  Elektronisk oversendelse av kartleggin-

gen til kommunen

2.   Behovskartlegging i kommunen ca. 3–4 
måneder etter en kreftdiagnose 

3.  Behovskartlegging i kommunen ca. 12–18 
måneder etter en kreftdiagnose

Temaområder for behovskartleggingen
• Familiesituasjon og nettverk

• Jobb/skole/utdanning

• Økonomi og boforhold

• Hjelp og tilrettelegging i hjemmet

• Rehabilitering

• Fysisk aktivitet og fysisk funksjon

• Ernæring/mat/måltider

• Ivaretakelse av egen helse

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft
• Egne ressurser / læring og mestring

• Fritid/sosiale aktiviteter

• Psykisk, seksuell og oral helse

Det er ikke besluttet hvordan kartleggingen 
i sykehus og kommuner skal foregå eller 
hvem som skal gjøre det

Vi ønsker å starte forsiktig og få erfaring 
på ressursbruk, hvilke pasienter som trenger 
bistand og hvem som ordner dette sjøl.

Prosjekt starter i sykehuset etter som-
merferien – kommuner, brukere og fastleger 
deltar 

- Implementeres før 1.1.23

•  Smittevernavtale mellom sykehuset og 
kommunene ble første gang inngått i 
1999

•  Avtalen gjelder legevakt, kommunale/
interkommunale institusjoner 
(helsehus, sykehjem) samt 
omsorgsboliger og hjemmebaserte 
tjenester.

•  1,8 stillinger (hygienesykepleiere) i 
SØ har kommunalt smittevern som 
sin hovedoppgave og er kommunens 
hovedkontakter og smittevernfaglige 
rådgivere. Deres oppgaver er:

 •  Infeksjonskontrollprogram for 
kommuner lages og revideres

 •  Bistand til håndtering av 
infeksjonsutbrudd

 •  Kurs og møteplasser for ledere og 
kommuneoverleger

 • Årlig besøk på hver kommunal institusjon 

•  Smittevernkontakter i kommunene 
– utpekes av kommunen - Disse gis 
opplæring i smittevern og videreformidler 
kunnskap til kolleger gjennom intern 
opplæring som en del av sine oppgaver.

Kommunene betaler en kostpris pr. 
innbygger for disse tjenestene og anser 
dette som en meget god avtale, noe som ble 
ekstra tydelig under pandemien 

Revidert smittevernavtale er vedtatt av 
FSU og iverksettes fra 1. september 2022.

Gjeldende avtale fra 2017 og den nye, 
reviderte avtalen finnes her.

Smittevernavtalen er revidert 

Underutvalget, som ble ledet av 
avdelingssjef barne- og ungdomspsykiatrisk 
avdeling (BUP), Ragnhild Tranøy ved 
sykehuset Østfold, har levert en god 
rapport og ut fra denne er de viktigste 
momentene til forbedring av samhandling 
og pasientbehandling plukket ut og lagt i en 
handlingsplan.

Dette arbeidet er en del av 
Helsefellesskapets handlingsplan om felles 
planlegging av tjenester til barn og unge 
innen psykisk helsevern.

Handlingsplan – Barn og unge psykisk 
helse
1.  Etablere et fast partssammensatt 

underutvalg for barn og unge 

 a.  Underutvalget skal være en 
partssammensatt ressurs som følger 
barne- og ungdomsfeltet tett over 

Rapport underutvalg for barn og unge
tid for å sikre kvalitet, utvikling og 
implementering

2.  Felles nettside for viktig informasjon

 a.  Informasjon om samhandlingsforløp per 
diagnose

 b.  oversikt over kommunale tilbud til barn 
og unge

 c.  informasjon om hvordan «henvise» til 
kommunale tilbud

 d.  informasjon om koordinatorfunksjonene 
som skal finnes i sykehus og kommuner

3.  Samarbeid om henvisninger – øke 
kvaliteten

4.  Samarbeid om vurdering av henvisninger

 a.  Felles inntaksteam med kommunene for 
å vurdere om pasienten skal få tilbud i 
kommunen eller på sykehuset

5.  FACT-ung-team – tilbud om etablering i 
alle våre 5 regioner

https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/samhandling/andre-samarbeidsavtaler#smittevern---avtale-om-faglig-bistand
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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

Et samarbeid mellom  
kommuner og sykehus
Avstandsoppfølging av pasientene når de er 
hjemme blir det mye av framover og er stra-
tegisk viktig for sykehus og kommuner for å 
skape bærekraftige tjenester framover
Sykehuset har allerede valgt sin løsning 
(verktøy) for digital hjemmeoppfølging: 
Nimble Homewards

Flere kommuner står på trappene til å velge 
sine løsninger.

Det er ikke nødvendig at sykehus og kom-
muner har samme verktøy, men det er viktig 
at vi kan samarbeide både med hverandre 
og med våre felles pasienter gjennom de 
løsningene som velges.

Kommunene ønsker primært å være på 
samme løsning – det vil gi bedre samhand-
ling og gjøre det lettere for pasientene når de 
kan forholde seg til én løsning.

Derfor er nå planen at kommuner og 
sykehus skal samarbeide både om utvikling 
av løsninger for kommunene og om hvordan 
virksomhetene best kan nyttiggjøre seg 
DHO- løsninger til beste for tjenestene og 
pasientene.

Kommunene med Fredrikstad og Halden 
i spissen har avtalt slikt samarbeid med 
sykehuset. Det er søkt midler til dette

Digital hjemmeoppfølging (DHO) 

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.Kompetansebroen er en digital plattform 

som skal understøtte den lovpålagte 
samhandlingen og kompetansedelingen 
mellom kommuner, helseforetak og 
utdanningsinstitusjoner. Målgruppen 
er medarbeidere i helsetjenesten og 
studenter. Det er en egen side for Østfold 
med lokalt innhold rettet mot kommune 
– og spesialisthelsetjenesten i vårt 
opptaksområde. Løsningen skal bidra til et 
bedre samarbeid med fagmiljø i sykehus, 
kommuner og utdanningsinstitusjoner. 
Dette ved å publisere lokalt innhold i 
samarbeid med og på oppdrag for partnerne 
i Helsefelleskapet, noe som bidrar til felles 
innhold og utvikling, samt fremmer lokalt 
nettverksarbeid. 

Hva kan du som bruker av 
Kompetansebroen bidra med?
• Gi innspill til lokal redaksjon

•  Tips til lokale nyhetssaker og lokalt 
faginnhold

•  Prosjekter og forbedringsarbeid til 
samhandlingssiden

•  Spennende kurs og webinarer til 
arrangementskalenderen

• Bruke innholdet som ligger på sidene

• Abonnere på lokale nyhetsbrev

Kontakt Kompetansebroen på: 
kompetansebroen@so-hf.no 

Lenke til Kompetansebroen Østfold her.

Kompetansebroen – en digital samhandlings-
plattform
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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.kompetansebroen.no/podkast-om-samhandling-mellom-sykehus-og-kommunene?o=ostfold
https://www.kompetansebroen.no/podkast-om-samhandling-mellom-sykehus-og-kommunene?o=ostfold
https://www.kompetansebroen.no/?o=ostfold

