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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 (SØ) fikk 
også i år samhandlingsmidler 
fra Helse Sør-Øst. 

Midlene skal understøtte sykehusets andel 
i samarbeidsprosjekter med kommunene 
i opptaksområdet. Innen søknadsfristens 
utløp kom det inn fire søknader hvor alle ble 
tildelt midler:

1.  Kartlegging av bruken av piccline/ 
midline og eventuelle komplikasjoner 
etter utskrivelse fra sykehuset (søker 
anestesiavdelingen SØ) – tildelt 100 000,- 
– Midline og Piccline er intravenøse 
katetre som kan ligge lenge. Midline kan 
ligge opp til 4 uker. Piccline opptil 1 år. 
Anestesiavdelingen ønsker å se hvordan 
dette fungerer etter utskrivning fra 
sykehuset. 

2.  Pasientforløp fra legevakt til KAD-
Fredrikstad (søker Fredrikstad kommune 
– KAD-enheten) – tildelt 140 000,-  
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) – tildelt 
170 000,-  
Syke barn er en av de største 
pasientgruppene på legevakt. Hensikten 
med prosjektet er å øke kunnskapen og 
kompetansen til ansatte på legevakten, 
noe som vil gi økt trygghet blant ansatte, 
bedre pasientsikkerheten og gi bedre 
pasientbehandling.  

4.  Felles kompetanseplan i Helsefellesskapet 
(søker Fredrikstad kommune - Etat 
Omsorgssentre) – tildelt 393 000,-  
Målet med prosjektet er å utvikle og 
pilotere en felles kompetanseplan i 
helsefellesskapet knyttet til helsepersonell 
som jobber med skrøpelige eldre. For å 
sikre nødvendig kompetanse blant ansatte 
på sykehus og i kommunen relatert til 
skrøpelige eldre, må det først defineres 
hvilken kompetanse helsepersonell har 
behov for i møte med pasientgruppen. Det 
skal kartlegges hvilke kompetansetiltak vi 

allerede har, hvordan kan vi dele og lære 
av hverandre, og hvilke nye tiltak som må 
utvikles. 

NB! HSØ har nå besluttet ikke å tildele 
sykehusene samhandlingsmidler fra 2023. 
Det betyr at det ikke lenger vil utlyses lokale 
samhandlingsmidler, kun på HSØ-nivå 
heretter. Her må Helsefellesskapet følge 
med når utlysningene fra HSØ kommer!

Samhandlingsmidler 2022

Dialogen sendes ut til alle helsearbeidere i kommuner og sykehus i Helsefellesskapet Østfold to 
ganger pr. år og gir en oppsummering av saker som sykehus og kommuner har samarbeidet om 
siste halvåret

https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Dialogen/Dialogen%202020-2.pdf


2 / Dialogen / Nr. 2 / desember 2022

Felles planlegging av tjenester 
til barn og unge er ett av fire 
prioriterte områder som Hel-
sefellesskapet skal jobbe med. 

Et tidsavgrensede underutvalget for barn og 
unge 2021 har levert en rapport som mun-
net ut i en handlingsplan i 5 punkter for det 
videre arbeidet.
1.  Etablere et fast partssammensatt under-

utvalg for barn og unge (UBUP) oppstart 
januar 23) 
-  En partssammensatt ressurs som følger 

feltet tett over tid for å sikre kvalitet, 
utvikling og implementering

2.  Felles nettside

 -  Informasjon om samhandlingsforløp per 
diagnose

 -  oversikt over kommunale tilbud til barn 
og unge

 -  informasjon om hvordan man kan 
«henvise» til kommunale tilbud

 -  informasjon om koordinatorfunksjonene

3.  Samarbeid om henvisninger – øke 
kvaliteten på henvisninger

4.  Samarbeid om vurdering av henvisninger 
– Felles inntaksteam med kommunene –  
Dette er nå testet ut med flere kommuner, 
men fungerte ikke etter hensikten.  
Nå blir isteden alle pasienter som 
henvises tatt inn til vurdering i BUP, som 
vurderer hvem som skal følges opp i hhv. 
sykehus og kommuner - (Pt. vurderes 30 
% til oppfølging i kommune – 70 % til 
sykehuset)   
Ingen får dermed avslag på henvisning 
– pasient og pårørende er fornøyde med 
rask avklaring

5.  FACT-ung-team   
Det kan etableres inntil 5 team – 
kommunene har meldt sin interesse til 
BUP.   
Status etablering: 

 o  Fredrikstad samarbeider med SØ om å få 
i gang et team 

 o  Sarpsborg kartlegger grunnlaget for å 
sette i gang dette. 

 o  Rakkestad fokuserer pt. mot FACT 
voksen.

 o  Indre Østfold planlegger oppstart av 
FACT ung team. 

 o  Marker og Skiptvet er avventende.

 o  Halden og Moss avventer foreløpig.

Handlingsplan barn og unge psykisk helse

Denne retningslinjen omfat-
ter tekniske hjelpemidler som 
gåstoler, doforhøyere osv. Her 
var det ingen endringer i revi-
sjonen.

Behandlingshjelpemidler (BHM) er tatt inn 
i retningslinjen for å vise forskjellen mel-
lom behandlingshjelpemidler og tekniske 
hjelpemidler, da disse ofte blandes sammen. 

Samhandlingsavdelingen ved SØ har fått 
flere henvendelser fra kommuner om hvem 
som egentlig kan bestille behandlingshjelpe-
midler. I samarbeid med seksjon for behand-
lingshjelpemidler vedtok Faglig samarbeids-
utvalg endringer i retningslinje 13. 

Nytt: Det er i utgangspunktet kun spesialis-
ter på sykehus som kan søke om lån av BHM, 
men leger i sykehjem kan etter avtale med 
legespesialist i helseforetaket skrive søknad 
om behandlingshjelpemidler. I søknaden må 
det komme tydelig frem navn og avdeling på 

legespesialist som dette er drøftet/avtalt med. 
Samtidig må det komme frem hvem som er 
opplærings/ oppfølgingsansvarlig person. Fastle-
ger kan ikke skrive søknad på behandlingshjel-
pemidler, men må henvise til spesialist.

Det ble i revisjonsarbeidet avdekket noen 
ulikheter i kommunen for tilgjengelighet til 
tekniske hjelpemidler på kveld og helger. 
Viktig at disse hjelpemidlene er tilgjengelige 
for pasienten når det er behov for det, selv 
utenfor vanlig «kontortid».

Revisjon av retningslinje 13 - tekniske 
hjelpemidler

Akuttmedisinske tjenester 
i sykehus og kommuner 
Det ble før sommeren gjennomført 
en kartlegging / spørreundersøkelse 
sendt ut til over 300 personer i hele den 
akuttmedisinske tjenesten, blant annet 
fastleger, medarbeidere på akuttmottaket, 
sykehjemsleger, legevakt, ambulanse og 
AMK. Pasienter som har opplevd møtet 
med de akuttmedisinske tjenestene er 
også intervjuet. Se rapporten her

En tverrfaglig gruppe fra legevakt, 
kommune, AMK, ambulanse, fastlege 
og akuttmottaket tar nå arbeidet videre 
for å se på hvordan man kan forbedre de 
akuttmedisinske tjenestene.

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

Kommunene ønsker primært å være 
på samme løsning – det vil gi bedre 
samhandling og gjøre det lettere for 
pasientene når de kan forholde seg til 
én løsning. Nimble Homewards skal 
utvikles for kommunehelsetjenesten via 

Diffia. Sykehus og kommuner deltar i 
utviklingen av løsningen og har skrevet 
intensjonsavtale om dette. Prosjektet 
SØMSAM (sømløs samhandling) er sentral 
i dette arbeidet hvor Diffia delvis har 
finansiert prosjektet. 

Syv kommuner med Fredrikstad 
og Halden i spissen har fått midler fra 
Helsedirektoratet til prosjektet «Spredning 
av digital hjemmeoppfølging for kronisk 
syke». Sykehuset deltar i denne utviklingen 
gjennom en intensjonsavtale.

Digital hjemmeoppfølging (DHO) 

– et samarbeid mellom kommuner og sykehus

https://red-sykehuset-ostfold.hn.nhn.no/seksjon/Samhandling/Documents/SSU_%20Strategisk%20samarbeidsutvalg/2022/Dokumenter/Rapport%20Akuttmedisinske%20tjenester%20utenfor%20sykehus_03.11.22.pptx.pdf
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Befolkningsutvikling og 
alderssammensetning 
viser at det vil være 
kapasitetsutfordringer 
i både spesialist – og 
kommunehelsetjenester i 
årene framover. 

Strategisk samarbeidsutvalg diskuterte felles 
kartlegging av kapasitet og forbruksmønster 
før sommeren og et tidsavgrenset 
underutvalg for å finne hensiktsmessige 
styringsdata til dette arbeidet ble 
vedtatt etablert i år. I Helsefelleskapets 
handlingsplan er et av målene å: «Øke 
bruken av felles statistikk og tallgrunnlag 
for å sikre en felles virkelighetsforståelse for 

videre utvikling av en samlet helsetjeneste i 
Helsefellesskapet».

Underutvalgets mandat er å finne 
styringsdata som skal understøtte strategisk 
arbeid i Helsefellesskapet. Utvalget skal 
velge ut styringsdata som beskriver dagens 
bruk av helsetjenester på begge nivåer, 
samt beregne framtidig behov på kort og 
lang sikt. Utvalget skal peke på områder der 
kapasiteten er under press, og der det særlig 
er nødvendig å se på felles planlegging av 
fremtidige tjenester. Arbeidet leveres SSU i 
form av en rapport.

Eksempler på indikatorer som kan 
vurderes er: Innleggelsesrate i sykehus 
pr. kommune – pr. 1000 innbyggere – pr. 
fagområde – ø.hjelp. Reinnleggelser 
totalt og for definerte grupper. Aktivitet 
på KAD og legevakt. Bruk av ambulanse 
- fra legevakt - fra sykehus –AMK –Andre. 

Antall USK og USK overliggere – totalt og 
definert på diagnoser? Samt dekningsgrad 
døgnbemannede tjenester - sykehjem – 
ulike boformer. Andel innbyggere med 
hjemmetjenester (pr. 1000?). 

Underutvalg for kartlegging av kapasitet 
og forbruksmønster

Pakkeforløp hjem for pasienter 
med kreft skal bidra til å sikre 
god struktur og logistikk i 
helsetjenesten, samt sikre 
trygghet og forutsigbarhet 
for personer som lever 
med kreft eller etter endt 
kreftbehandling.

Det skal gjennomføres en samtale med 
pasienten hvor det gjøres en kartlegging av 
livssituasjon utover kreftbehandling dvs. 
behov for psykososial oppfølging

Pakkeforløpet inneholder 3 
samhandlingspunkt: 
1.  Behovskartlegging i 

spesialisthelsetjenesten etter en 
kreftdiagnose 
•  Sykehuset sender kartleggingen 

elektronisk til kommunen
2.  Behovskartlegging i kommunen ca. 3–4 

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

måneder etter en kreftdiagnose

Flere kommuner jobber med struktur 
for mottak / oppfølging og kartlegging 2 
og 3. Noen er allerede klare. Sykehuset 
etablerer nå et prosjekt kreftavdelingen. 
Alle avdelinger i SØ skal i løpet av neste 

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft

år inkluderes i ordningen. Kommunene 
(bl.a. via FSU) involveres i prosjektet i god 
tid før sykehuset starter oversendelse av 

kartleggingene, slik at det er enighet om 
hvor dette skal sendes, informasjon til 
pasienter osv.
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Sykehuset opplever i økende grad at 
pasienter står uten fastlege fordi denne 
har sluttet og hvor det ikke er oppført 
en erstatning eller vikar for denne. Det 
medfører utfordringer når dokumentasjon 
og ansvar for oppfølging ikke kan overføres 
til en medisinsk ansvarlig i kommunen. 
Utfordringen oppleves spesielt på 
poliklinikkene som ikke har kapasitet til å 
ringe til kommunen for å finne ut hvem som 
skal overta videre behandling og oppfølging. 
De største utfordringene omhandler 
akuttpasienter og pasienter som trenger rask 
oppfølging. 

Når sykehuset søker etter pasientens 

fastlege på Helsenorge finner de at 
pasienten kan stå på «Liste uten fast lege». 
Det betyr at fastlegehjemmelen ikke har fått 
ny eier. Som regel er det en vikar på lista, 
men ikke alltid. Hvis sykehuset klarer å finne 
ut at det finnes vikar, vil vikaren få tilsendt 
epikrise o.l.  Der det ikke finnes vikar er det 
foreløpig ikke funnet en løsning for hvem 
som skal få epikrise og følge opp pasientene 
i kommunehelsetjenesten. Dette må på 
plass.

Helsedirektoratet og KS har nedsatt en 
landsdekkende arbeidsgruppe som blant 
annet skal se på problemstillingen med 
manglende fastlege.

Pasienter som mangler fastlege

I samarbeidsavtalen mellom Sykehuset 
og kommunene har det siden 2006 vært 
en egen retningslinje om avviksmeldinger 
«Retningslinje nr. 16 Rutine for håndtering 
av avvik fra retningslinjer godkjent av 
Samhandlingsutvalget». Formålet med 
retningslinjen er å sikre at det etableres 
et system for lukking av avvik, læring og 
erfaringstilbakeføring samt fortløpende 
rapportering av avvik og muligheter til 
forbedring.

Total antall samhandlingsavvik mellom 
sykehuset og kommunen de siste tre årene:
• 2020: 263

• 2021: 276

•  2022: 217 (176 avvik sendt fra kommunene 
til SØ – 41 fra SØ til kommunene)

Majoriteten av samhandlingsavvikene 
omfatter som oftest brudd på retningslinje 
5 – utskrivning av pasient fra sykehus og 

omhandler i hovedsak kommunikasjon 
ved utskrivelse, brudd på melderutiner, 
manglende epikrise, medikamentliste mm. 
Fra i fjor kan man se en bedring i antall 
pasienter som ikke er meldt USK ved 
utskrivelse (2021: 18/ 2022:8) eller hvor 
helseopplysningene mangler (2021: 27/ 
2022: 11).

Samhandlingsavvik

Internundervisning 
i sykehuset om 
samarbeidsavtalen 
med vekt på 
utskrivningsprosessen

Samhandlingsavdelingen har i høst 
gjennomført internundervisning på 
de fleste sengeposter i somatikk og 
psykisk helsevern om samarbeidsavtalen 
mellom kommuner og sykehus. 
Både en journalgjennomgang og 
avviksmeldingene viser at det er 
i overgangene det svikter mest i 
pasientbehandlingen og derfor har 
fokus vært på utskrivningsprosessen fra 
sykehus til kommune. Sykehuset ønsker 
å være en god samhandlingspartner 
ved å bli gode på denne prosessen, 
slik at kommunene får best mulig 
arbeidsforhold når de planlegger og 
gjennomfører mottak av utskrivningsklare 
pasienter. Meldingen fra kommunene er 
at sykehuset har blitt bedre allerede, så 
internundervisningen fortsetter..

Henting av elektriske 
rullestoler
En del pasienter som er avhengig av 
elektrisk rullestol og som legges inn 
akutt i sykehuset, får som regel ikke 
med seg rullestolen ved innleggelse 
fordi ambulanse ikke har mulighet til 
å ta med rullestolen.  Det er nå avklart 
at transport av elektrisk rullestol når 
pasient allerede er innlagt, skal bestilles 
av sykehusavdelingen pasienten befinner 
seg på. Dette gjøres i samarbeid med 
Internt kjørekontor på sykehuset og 
er gjeldende selv om dette omfatter 
henting av rullestolen på privat adresse. 
Det samme gjelder for rullestoler som 
skal ettersendes utskrevne pasienter. 
Transporten går via Bring eller rullestol-
taxi. Avdelingen pasienten ligger på 
belastes transporten.

DIPS på KAD
Sykehuset Østfold og Fredrikstad 
kommune har i løpet av høsten 2022 
prøvd ut ordningen med «DIPS på 
KAD». Det innebærer at Sykehuset har 
installert en sykehus-PC på helsehuset 
(KAD-avdelingen). Et utvalg ansatte ved 
Helsehuset har fått tilgang til å logge 
inn i sykehusjournalen (DIPS) – etter 
samtykke fra pasient - på pasienter 
som overføres fra sykehuset eller som 
har et nylig opphold på sykehuset. Der 
kan man finne journaldokumentasjon, 
laboratorieprøver og røntgenbeskrivelser. 
Ansatte i kommunen har kun lesetilgang 
og ordningen omfatter kun somatisk 
journal. Innsyn i journal logges og 
pasientene kan se hvem som har gjort 
oppslag i journalen.

Øvrige helsehus (Sarpsborg, 
Moss, Halden og Indre Østfold) 
skal få tilsvarende ordning på plass i 
begynnelsen av 2023 og ordningen vil 
da også omfatte korttidsavdelingene på 
helsehusene.
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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
Jon-Espen Sjøstrøm Jon-Espen.Sjostrom@so-hf.no       mobil 469 57 693
Linda Eikemo  Linda.Eikemo@so-hf.no      mobil 951 51 956
Guro Steine Letting  gurs@fredrikstad.kommune.no     mobil 996 02 781

Samhandlingsavdelingen Sykehuset Østfold er redaksjon for Dialogen

Retningslinje 11 – 
Overordnet samarbeid om 
beredskap

Den overordnede retningslinjen som 
er revidert og godkjent, peker på 
beredskapsområdene Helsefellesskapet 
i fellesskap må konkretisere samarbeidet 
om. De konkrete områdene får hver sin 
underliggende retningslinje 11 A, B, C 
og D og blir vedlegg til den overordnede 
planen.

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

Beredskapsansvarlige i kommuner og 
sykehus arbeider nå sammen med å 
ferdigstille retningslinjene:
•  11B – Epidemier og pandemier

•  11C – bortfall av infrastruktur (mobil, 
bredbånd, strøm, vann..)

•  11D – forsyningssvikt (tilgang på 
medisiner etc.)

I arbeidsgruppa er det bred enighet om 
de store linjene og at dette er nyttig 
arbeid, samt at CIM/Helse-CIM bør være 
vår felles kommunikasjonsplattform hvis 
det er mulig og at det sannsynligvis vil 
være behov for et lokalt beredskapsråd 
som kan innkalles på kort varsel.

Transport av pasienter hjem fra sykehus
En sak om pasienter som skal hjem fra SØ og som er avhengig av å bli fraktet opp en eller 
flere etasjer via trapper, ble tatt opp i Faglig samarbeidsutvalg i år. Pasientreiser i SØ har 
en trappeklatrer hvor bruken er begrenset av kriterier som må oppfylles for bruk. Den kan 
altså ikke brukes overalt. Ambulansen skal ikke benyttes til dette formål hvis pasienten 
ellers ikke har behov for ambulanse.

Pasientreiser SØ jobber nå med å finne løsninger, men er ennå ikke i mål. 

Manglende tilbud/ oppfølging 
av gravide og familier med 
risikofaktorer ble tatt opp i 
Strategisk samarbeidsutvalg i 
juni i år. 

I den forbindelse ønsket man å se på 
revisjon av retningslinje 8 - samarbeid om 
svangerskap og barselomsorg. Det ble i 
høst vedtatt i Helsefellesskapet nedsetter 
et tidsavgrenset underutvalg for å revidere 
retningslinjen.

Mandatet for utvalget omfatter
•  Gjennomgang og forslag til konkret 

oppgavefordeling mellom sykehus og 
kommuner

•  Vurdere vaktordning i kommunene 
(eventuelt interkommunalt) for helger, 
høytid og ferier, slik at det det finnes 
kommunale tilbud for dem som trenger 

det og slik at sykehuset ikke belastes med 
kommunale oppgaver

•  Hvordan sykehus og kommuner (inkl. 
fastleger) best skal kunne ivareta 
samarbeid rundt de sårbare gravide / 
oppfølging av gravide og familier med 
risikofaktorer ved å:

•  Beskrive eksisterende tilbud i kommuner 
og sykehus og foreslå endringer det er 
behov for det

•  Beskrive hva som savnes av tilbud 

•  Beskrive hvordan aktuelle familier / gravid 
fanges opp og hvordan partene skal 
samarbeide / kommunisere for å gi rette 
tilbud på rett plass. Herunder:

•  Informasjonsflyt / forløp

•  Hvem kontakter hvem og når og hvordan 
dette skal gjøres (koordinerende funksjon i 
kommuner og helseforetak)

•  Foreslå hvordan fagområdet -  
Svangerskap, fødsel og barselomsorg skal 
få til et mer strukturert og faglig samarbeid 
på tvers

Underutvalg for revisjon av 
retningslinje 8 – samarbeid 
om svangerskap og 
barselomsorg

God Jul og godt Nytt år!

https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/samhandling/samarbeidsavtaler-mellom-kommuner-og-sykehus
https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/samhandling/informasjonsbrevet-dialogen
https://kvalitet.so-hf.no
https://kvalitet.so-hf.no
https://kvalitet.so-hf.no

