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Samhandlingssjef kommuner Guro Steine Letting (leder)  

Fredrikstad, Hvaler  Christine Rud Anne-Line Dahle 

Aremark, Halden  Eva Cathrin Lindset Kjersti Gjøsund 

Indre Østfold, Marker, Skiptvet Kristian Devold Morten Aalborg 

Moss, Rygge, Råde, Våler, Vestby Catrine Retvedt Aud Palm 

Rakkestad, Sarpsborg  Karianne Jenseg Bergman Kirsti Engedahl 

Sykehuset Østfold 

Samhandlingssjef SØ Odd Petter Nilsen 
(nestleder) 

 

Rådgiver samhandling Linda Eikemo  

Samhandlingskontakt Medisin Mona Martinsen Maud Kristiansen 

Samhandlingskontakt Kirurgi Vibeke Jahle Kristin Marie Vehler 

Samhandlingskontakt Psykiatri/rus Helena Wallin Holm Finn Arild Andersen 

Observatører:   

Brukerrepresentant Hanne S Petersen Svein Gurvin 

Ansattes representant Lloyd Forbes - LO Dag Werner Larsen - UNIO 

Fastlege/PKO Petter Samuelsen Benny Adelved 
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Strategisk samarbeidsutvalg (SSU)                                                               Samhandlingskontakter 
Postmottak kommuner Østfold                                                                    Avdelingssjefer /seksjonsledere SØ 
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Sak s009-22 Godkjenne referat fra Faglig samarbeidsutvalg 20. januar 

Utkast til referat fra Faglig samarbeidsutvalg møte 20. januar er publisert her 
 
Behandling 28.04.2022: 

  Endret tekst etter innspill Sak s008-22 Checkware  
Forslag til vedtak 28.04.2022: 

1. Faglig samarbeidsutvalg godkjenner referat fra 20. januar 2022. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DRØFTINGSSAKER 

 

Sak s010-22 Samhandlingsmidler 

Sykehuset Østfold har i år fått tilsagn fra Helse Sør-Øst om kr 803 000,- i samhandlingsmidler. 
Kriteriene skal som tidligere benyttes i tråd med nasjonale og regionale føringer. Det vises i den 
forbindelse til Nasjonal helse- og sykehusplan, etablering av helsefellesskap og de fire angitte 
prioriterte pasientgrupper. Søknadsfristen for samhandlingsmidler er 1. juni. Informasjon om 
samhandlingsmidler finnes her. 
 
Det har kommet inn en søknad fra anestesiseksjonen SØ Kalnes hvor de ønsker å kartlegge bruken av 
piccline/ midline og eventuelle komplikasjoner  etter utskrivelse fra sykehuset. 
Det ønskes innspill fra kommunene om status for bruken av PICC-line MID-line. Prosjektet er 
utarbeidet av anestesiseksjonen SØ, kommunene bes vurdere samhandlingsaspektet for prosjektet.  
 
Hele søknaden finnes i vedlegg. 
Drøfting 28.04.2022: 

   
Resultat av drøftingen 28.04.2022: 

1. Faglig samarbeidsutvalg…  

 

Sak s011-22 Gjennomgang av Handlingsplan for Helsefellesskapet Østfold 2022/23 

Handlingsplan for Helsefellesskapet Østfold 2022/23 ble vedtatt i Partnerskapsmøtet den 21. mars. 
Faglig samarbeidsutvalg (FSU) skal gå gjennom handlingsplanen for å se hvilke aktiviteter som er 
startet og hvilke aktiviteter det må planlegges videre for, slik at vi oppnår de ønskede målene. 
 
Handlingsplan for Helsefellesskapet Østfold 2022/23 finnes her. 
Drøfting 28.04.2022: 

   
Forslag til resultat av drøftingen 28.04.2022: 

1. Faglig samarbeidsutvalg… 

SAKER BEHANDLET SIDEN FORRIGE MØTE 

BESLUTNINGSSAKER 

https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/FSU_Faglig%20samarbeidsutvalg/2022/Referater/2022-01-20%20Referat%20FSU.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/samhandling/samhandlingsmidler
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/2022-23%20Handlingsplan%20-%20Helsefellesskapet%20%c3%98stfold.pdf
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Sak s012-22 Pakkeforløp hjem med kreft 

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. Pakkeforløpet består av tidsavgrensede samhandlingspunkter. Les mer om 
pakkeforløpet her.  
 
Avdelingssjef kreft i SØ, Andreas Stensvold har deltatt i utformingen av forløpet og er medlem i 
implementeringsgruppen i Hdir. I dagens møte ønsker man en status for implementeringen av 
pakkeforløpet og tiltak i kommunene. 
 
Drøfting 28.04.2022: 

   
Forslag til resultat av drøftingen 28.04.2022: 

1. Faglig samarbeidsutvalg…. 

 
 

Sak s013-22 Revisjon av smittevernavtalen 

Alle kommmuner i Sykehusets opptaksområde har inngått smittevernavtaler med sykehuset Østfold. 
Årlig revisjon av smitteveravtalen i FSU ble diskutert i SSU september 2021 sak u036-21. Det er nå 
gjort en revisjon av smittevernavtalen i samarbeid med avdeling for smittevern i SØ. Avtalen vil 
gjelde fra 2023. I dagens FSU ønskes det innspill fra kommunen til utkastet av avtalen. 
Under punktet omfang og faglig innhold ønskes det en diskusjon rundt smittevernskontaktenes 
funksjon og oppgaver og eventuelt spesifisering av opplæringstiltak, hva tenker kommunene om 
dette? 
 
Utkastet til avtalen i vedlegg. 
Drøfting 28.04.2022: 

   
Forslag til resultat av drøftingen 28.04.2022: 

1. Faglig samarbeidsutvalg…. 

 
 

Sak s014-22 Poengberegning LIS1 

Saken ble først meldt fra Fredrikstad kommune og tatt opp i FSU 16. desember 2021 Sak s075-21. 
Problemstillingen er drøftet med klinikkdirektør for medisin og fagdirektør som stiller seg bak nytt 
forslag til poengberegning. 
 
Ansettelsesrådet har ansvar for å velge ut de beste søkerne til stillinger som lege i spesialisering 
(LIS1). Rådet har representanter for både sykehus og kommune. Det er svært mange søkere til 
stillingene, og søkerne blir rangert for å sørge for en rettferdig utvelgelsesprosess.  
Kommunene opplever en rekrutteringssvikt til legestillinger både i allmennpraksis og sykehjem. 
Poengsystemet i seg selv har bidratt til å forverre rekrutteringsvanskene. Medisinstudenter med 
lisens og leger som venter på LIS1 sier tydelig at de ønsker å jobbe i akuttmottak for å øke sjansen for 
LIS1. 
 
 
 
 
 

https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/hjem-for-pasienter-med-kreft
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SSU_%20Strategisk%20samarbeidsutvalg/2021/Referater/2021-09-23%20Referat%20SSU.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/FSU_Faglig%20samarbeidsutvalg/2021/Referater/2021-12-16%20Referat%20FSU.pdf
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Søkerne får i dag poeng for arbeidserfaring som lege: 
 

Erfaring som lege i Norge fra: 

Somatisk akuttmottak, skadepoliklinikk, skadelegevakt og legevakt/fastlegevikar  

< 3 mnd. – 0,5 poeng, > 3 mnd. – 1 poeng > 6 mnd. – 1,5 poeng 

 
På sykehus vil tjeneste i akuttmottak/skadepol prioriteres pga erfaring med selvstendig arbeid.  
Kommunene vil prioritere flere kommunale legejobber enn legevakt: Fastlegevikar/sykehjem/KAD. 
NB! Få leger får jobbe på legevakt uten LIS1 pga. kompetansekrav.  
 
Her kan man argumentere med at  

- det er større grad av selvstendig arbeid enn på sykehus i kommunale legestillinger 
- det er et aktivt rekrutteringstiltak pga bemanningsutfordringer i kommunehelsetjenesten  

 

Erfaring som lege i Norge fra: 

Sykehus: Somatisk akuttmottak, skadepoliklinikk, skadelegevakt  
Kommune: Fastlegevikar, sykehjem, kommunal akutt døgnenhet (KAD), legevakt  

< 3 mnd. – 0,5 poeng, > 3 mnd. – 1 poeng > 6 mnd. – 1,5 poeng 

 
Dersom en endring på sikt skulle føre til at «alle» ville søke seg til kommunehelsetjenesten, kan man 
revurdere poengberegningen. 
 
Saken presenteres v/ Mona Martinsen og Guro S Letting 
 
Drøfting 28.04.2022: 

 Samhandlingssekretariatet og ansettelsesrådet har drøftet saken og kommet frem til dette 
forslaget. FSU vurderer om saken kan besluttes. 
 

Forslag til resultat av drøftingen 28.04.2022: 

1. Faglig samarbeidsutvalg godkjenner endringen på poengberegning med de innspill som 

fremkom i møtet. 

 
 

Sak s015-22 Rapport underutvalg for barn og unge 

I tråd med føringer gitt i Nasjonal helse – og sykehusplan om felles planlegging av tjenester til barn og 
unge, nedsatte Faglig samarbeidsutvalg et underutvalg i møtet 18.03.21 sak s005-21. Utkastet til 
rapporten fra arbeidet i underutvalget ble tidligere i år oversendt sekretariatet for videre oppfølging i 
FSU. 
 
De viktigste punktene fra rapporten og forslag til tiltak presenteres v/ avdelingssjef psykisk helsevern 
og rusbehandling, Ragnhild Tranøy og rådgiver kommunikasjonsavdelingen, Berit Louise Palm 
 
Drøfting 28.04.2022: 

   
Forslag til resultat av drøftingen 28.04.2022: 

1. Faglig samarbeidsutvalg…. 

 

Status%20samhandlingsavvik:%20digital%20utprøving%20Samnet/%20Indre%20Østfold
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Sak s016-22 FACT ung 

Bakgrunn 
FACT ung er et satsningsområde for ny regjering. Sykehusets oppdragsdokumentet for 2022 trekker 
også frem denne modellen som et eksempel for å etablere et konkret tilbud på tvers av kommune og 
spesialisthelsetjeneste på vegne av barn og unge med alvorlige og sammensatt problematikk som 
inkluderer alvorlig psykisk lidelse. 
 
Et område som skiller FACT ung fra FACT voksen er antall involverte i hver sak. Hvert barn eller 
ungdom har omsorgsbehov som blir ivaretatt av foreldre eller lokalt 
barnevern/fosterforeldre/institusjon, de har et psykisk helsetilbud (i kommunen og BUPP) samt skole 
(PPT) eller arbeid. En meningsfull fritid er også sentralt. Samhandling og koordinering som involverer 
mange aktører vil derfor være avgjørende for et godt resultat. 
 
Utredningsrapporten for FACT ung i Norge var ferdig juni 2021 og modellhåndboken ble lansert 8. 
mars 2022. 
 
Aktuellt 
Fredrikstad kommune og BUPP Fredrikstad har i løpet av 2021 gjennomført et utredningsarbeid for 
FACT ung i opptaksområdet. Midler til prosjektleder (kommunalt forankret) ble finansiert med 
tildelte prosjektmidler etter søknad.  
 
Felles søknad om driftsmidler for å opprette et tverrfaglig FACT ung team ble sendt 31. mars 2022 til 
Helsedirektoratet. Søknaden er undertegnet av direktør utdanning og oppvekst, Marianne Bekker og 
direktør helse og velferd, Janka Ekrem Holstad i Fredrikstad kommune og sykehusdirektør Hege 
Gjessing. Totalt søkes det her om midler til 6,6 årsverk for aldersgruppen 12- 18 (23) år. Definisjon av 
målgruppe tar høyde for at det allerede finnes FACT voksen team i opptaksområdet. 
 
Sarpsborg kommune og Indre Østfold kommune har begge kontaktet lokal BUPP i forkant av å søke 
midler til utredningsarbeid (på samme måte som ble gjennomført i Fredrikstad kommune) Søknad 
ble sendt fra begge kommuner innen fristen 31. mars og et utredningsarbeid vil derfor være 
sannsynlig mellom lokal BUPP og aktuell kommune i løpet av 2022. 
 
Veien videre 
Barn og unge har krav på likeverdige tjenester uavhengig av hvor de bor. Deltakelse i FACT ung er en 
omfattende modell og driften krever et nødvendig pasientvolum. Dersom flere kommuner i samme 
opptaksområde ønsker et FACT-ung tilbud er det avgjørende for å få det til at kommunene går 
sammen om et felles team. Foreløpig har ingen kommuner gått sammen om å søke.  
 
Mindre kommuner i et opptaksområde med et eksisterende team bør av samme grunn knytte seg til 
dette FACT- ung teamet om det skulle bli aktuelt å delta i driften av tilbudet. 
Saken presenteres v/ avdelingssjef Ragnhild Tranøy 
 
Drøfting 28.04.2022: 

   
Forslag til resultat av drøftingen 28.04.2022: 

1. Faglig samarbeidsutvalg…. 

 

https://www.helsebiblioteket.no/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/evaluering-av-fact-ung-en-samhandlingsmodell-for-ungdom
https://www.helsedirektoratet.no/tema/lokalt-psykisk-helse-og-rusarbeid/act-og-fact-team


 

~ 7 ~ 

 

Sak s017-22 Avtale om Kompetansenettverk i palliasjon og kreftomsorg i Østfold  

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) og seksjon lindre behandling ved 
sykehuset Østfold har tatt initiativ til å formalisere en avtale om kompetansenettverk i palliasjon og 
kreftomsorg i Østfold. 
 
Internasjonale kilder viser udekkede behov i palliasjon og en viktig årsak er manglende opplæring. I 
Norge er kvaliteten på palliasjon stort sett bra, men det er uønsket variasjon i kvaliteten. Det 
rapporteres om et behov for å styrke helsepersonellets kompetanse. Kompetansenettverket skal 
bidra til høy kvalitet i arbeidet med alvorlig syke og døende pasienter i Helsefellesskapet Østfold, 
gjennom spredning av kunnskap og erfaring fra spesialistmiljøene til kommunenes helse – og 
omsorgstjeneste. Kompetansenettverket gir en stabil struktur med ressurssykepleiere med definerte 
oppgaver innen kvalitetssikring og kompetanseheving.  
 
Forslag til avtale i vedlegg. 
Drøfting 28.04.2022: 

   
Forslag til resultat av drøftingen 28.04.2022: 

1. Faglig samarbeidsutvalg (FSU) ber sekretariatet innarbeide de forslag som fremkom i møtet 

og strukturere avtaleteksten i samarbeid med initiativtakerne. 

2. Saken kommer deretter til beslutning i FSU. 

 
 

ORIENTERINGSSAKER 
 

 

Sak s018-22 Livets sluttfase 

Sykehuset og kommunene startet i år et samarbeid som omfatter en mer systematisk tilnærming 
innenfor behandling av pasienter som er i livets sluttfase. Målet er å overbehandle færre pasienter 
som er i slutten av livet gjennom at man blir mer trygg på hva pasienten selv ønsker. Helsepersonell 
kan ofte føle på at man i en del tilfeller  behandler på tvers av det som oppleves verdig. 
Saken presenteres av Guro S Letting som også deltar i samarbeidet. 
 
 

Sak s019-22 Strategisk samarbeidsutvalg 

Muntlig orientering  
 
 

Sak s020-22 Referat fra underutvalg/annet 

Det foreligger følgende referat 
 

Utvalg/ råd Møtedato Lenke Aktuelle saker for FSU 

Pandemirådet 29.03.2022 referat 

 

Flyktningutvalget     

SSU 11.02.2022 referat  

KAD 08.02.2022 referat  

UFAB 20.01.2022 referat  

SUFF 04.03.2022 referat Sak 01-22 

https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Pandemir%C3%A5d/2022/Pandemir%C3%A5d%20-%20referat%2022.03.29.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SSU_%20Strategisk%20samarbeidsutvalg/2022/Referater/2022-02-11%20Referat%20SSU.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/KAD/Referat_fagutvalg%20KAD%20-%2020220208%20-%20forh%C3%A5ndsgodkjent.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/UF_AB/2022%20Referat/Referat%20UFAB%2022.01.20.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SUFF/Referat-SUFF-m%C3%B8te%2020220304.pdf
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Sak s021-22 Statistikk avviksmeldinger  

Samhandlingsavvik for januar – mars 2022 pr. 11.4.2022 finnes i vedlegg til sakspapirer. 
Statistikken er hentet ut fra Samnett.no (tidligere Fastlegeportalen). 
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Sak s022-22 Statistikk utskrivningsklare pasienter  

Oversikt over USK-døgn somatikk - mars 2022:  

 
 
Oversikt over USK-døgn psykiatri - mars 2022: 
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Sak s023-22 Info om endringer som kan påvirke den annen part 

  

EVENTUELT 

 
 
 
 


