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Møteinnkalling Faglig samarbeidsutvalg 
 

Tid: Torsdag 16. juni 2022 kl. 12.00 til 15.00 
Sted: 
Formøte kl. 11-12: 

Adm. Bygg rom 122 
Kommunene – rom 122 
Sykehuset – rom 114 

 

 
 

 
Til: 

Kommuner 

 Fast Vara 

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 Cathrine 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kopi til: 
Strategisk samarbeidsutvalg (SSU)                                                               Samhandlingskontakter 
Postmottak kommuner Østfold                                                                    Avdelingssjefer /seksjonsledere SØ 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:Linda.eikemo@so-hf.no
mailto:gurs@fredrikstad.kommune.no
mailto:odd.petter.nilsen@so-hf.no
http://www.sykehuset-ostfold.no/
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Felles retningslinje for transport av psykisk ustabile personer 

Saken ble presentert for FSU i september 2021, sak s044-21 med tilbakemelding om behov for noen 
avklaringer og justeringer. I januar 2022 kom et nytt utkast til prosedyre. Fastlegene (PKO) som siste 
instans har diskutert og godkjent at prosedyren kan tas i bruk uten endringer. Prosedyren vil 
publiseres på sykehusets internettsider. 
 
 
 
 

 
 

Sak s024-22 Godkjenne referat fra Faglig samarbeidsutvalg 28. april 2022 

Utkast til referat fra Faglig samarbeidsutvalg møte 28.04.2022 er publisert her 
 
Behandling 16.06.2022: 
Innspill til endring av referat 

 Sak s014-22: Drøfting. Lagt til når ansettelsesrådet hadde møte, punkt 3. Spesifisert forslag til 
løsning for begge parter, punkt 2. 

 Sak s015-22: Resultat av drøfting. Spesifisert punkt 1. 
Forslag til vedtak 16.06.2022: 

1. Faglig samarbeidsutvalg godkjenner referat fra 28.april 2022. 
 
 
 

 
 
 
 

Sak s025-22 Revisjon av smittevernavtalen 

Alle kommuner i Sykehusets opptaksområde har inngått smittevernavtaler med sykehuset Østfold. Et 
revidert utkast for 2023 ble presentert for FSU i forrige møte (sak s013-22). Innspill som omhandlet 
møteutforming og infeksjonskontrollprogrammet ble diskutert. Revidert avtale etter innspill fra FSU 
og møte med smittvernavdelingen ligger vedlagt sakspapirene. Endringene er markert. Avtalen skal i 
dagens møte besluttes. 
 
Vedlegg: Revidert smittvernavtale 
Behandling 16.06.2022: 

   
Forslag til vedtak 16.06.2022: 

1. Faglig samarbeidsutvalg godkjenner revidert avtale.  

2. Avtalen gjelder fra 01.09.2022. 

 
 

Sak s026-22 Poengberegning LIS1 

Saken ble først meldt fra Fredrikstad kommune og tatt opp i FSU 16. desember 2021 Sak s075-21. 
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 

SAKER BEHANDLET SIDEN FORRIGE MØTE 

BESLUTNINGSSAKER 

https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/FSU_Faglig%20samarbeidsutvalg/2021/Referater/2021-09-02%20Referat%20FSU.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/FSU_Faglig%20samarbeidsutvalg/2022/Referater/2022-04-28%20Referat%20FSU.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/FSU_Faglig%20samarbeidsutvalg/2022/Referater/2022-04-28%20Referat%20FSU.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/FSU_Faglig%20samarbeidsutvalg/2021/Referater/2021-12-16%20Referat%20FSU.pdf
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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. Saken ble tatt 
opp i FSU 28. april (sak s014-22). For å imøtekomme kommunens opplevelse av rekrutteringssvikt 
grunnet poengberegningen ble ulike forslag til løsning presentert.  
 
Ansettelsesrådet hadde møte i slutten av mai, hvor saken ble diskutert. Der ble følgende besluttet: 
Vi ser oss ikke enige i at alle legeoppgaver gir de samme kvalifikasjonene til LIS1-stillinger, men vil 
gjøre noen justeringer i den retningen som FSU etterspør. Det ligger i Ansettelsesrådets mandat å 
godkjenne kriteriene for ansettelser, og poengskjema  intervjuguide og annen tekst evalueres 
halvårlig etter erfaringer vi har gjort oss i ansettelsesprosessene.  
 
Ansettelsesrådet har sett på poengskjema og gjort følgende endringer: 

A) Endring i beskrivelsen i overskriften 
B) Endring i pkt 2 – akuttmedisinsk erfaring gir ekstra poeng, uavhengig av arbeidsgiver 
C) Små språklige forbedringer uten innholdsendring. 

 

Ansettelse av LIS 1 gjøres på bakgrunn av søknad, arbeidserfaring, intervjuer og 
referansesjekk. Arbeidserfaring poengberegnes i henhold til skjema 

 Søknad/CV Maks poeng Poeng 

1. Erfaring som lege i Norge 3,0  

Lønnet arbeidserfaring som legevikar med autorisasjon/lisens 

< 2 mnd. – 1 poeng, > 2 mnd. – 2 poeng, > 6 mnd. – 3 poeng 

    

2. Akuttmedisinsk erfaring som lege i Norge  1,5  

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

    

 
Behandling 16.06.2022: 

   
Forslag til vedtak 16.06.2022: 

1. Faglig samarbeidsutvalg tar endringene til orientering. 

 
 

Sak s027-22 Avtale om Kompetansenettverk i palliasjon og kreftomsorg i Østfold 

Avtalen ble presentert for Faglig samarbeidsutvalg i forrige møte 28. april (Sak 017-22). På bakgrunn 
av diskusjonene er utkastet til avtalen revidert. Hvem kommunene kan henvende seg til er satt inn og 
hvilke kommuner som deltar er fjernet fra avtalen. Saken skal i dagens møte besluttes. 
 
Revidert avtale er vedlagt. 
Behandling 16.06.2022: 

   
Forslag til vedtak 16.06.2022: 

1. Faglig samarbeidsutvalg godkjenner avtalen med de endringene som er gjort. 

2. De kommunene som ønsker å slutte seg til avtalen tar kontakt med SLB eller USHT. 

 
 

 
 

https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/FSU_Faglig%20samarbeidsutvalg/2022/Referater/2022-04-28%20Referat%20FSU.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/FSU_Faglig%20samarbeidsutvalg/2022/Referater/2022-04-28%20Referat%20FSU.pdf
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DRØFTINGSSAKER 

 

Sak s028-22 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 16.06.2022: 

   
Resultat av drøftingen 16.06.2022: 

1. Faglig samarbeidsutvalg  

 
 

Sak s029-22 Pasienter som mangler fastlege ved utreise fra sykehuset 

Det hender at pasienter som skrives ut av sykehuset ikke har fastlege i det de skrives ut. 
Problemstillingen som oppstår er spørsmål om hvor epikrise og oppfølgingsplan skal sendes?  
Hva gjør man når problemstillingen oppstår? Skal dokumentasjonen oversendes kommuneoverlege 
eller andre? Er det behov for en avtale eller prosedyre for å fastsette en rutine for dette? 
 
Drøfting 16.06.2022: 

   
Forslag til resultat av drøftingen 16.06.2022: 

1. Faglig samarbeidsutvalg…. 

 
 

Sak s030-22 Søknad om samhandlingsmidler nye søknader 

Sykehuset Østfold har i år fått tilsagn fra Helse Sør-Øst om kr 803 000,- i samhandlingsmidler. 
Søknadsfristen for samhandlingsmidler er 1. juni (link).  
 
Det har kommet to nye søknader om samhandlingsmidler: 

2. Pasientforløp fra legevakt til KAD – Fredrikstad kommune 

Hensikten med prosjektet er å forhindre unødvendige innleggelser i SØ, effektivisere 

innleggelser til KAD, sikre gode pasientforløp for de skrøpelige og kronisk syke pasienten 

mellom kommune og spesialisthelsetjenesten. Søknadssum: 158 800,- 

Søknad om samhandlingsmidler, prosjektplan i vedlegg til sakspapirer. 

 

3. Vurdering av barn på legevakt 

Et samarbeidsprosjekt mellom Fredrikstad og Hvaler legevakt og barneavdelingen på SØK. 

Legevakten får mange henvendelser vedrørende spørsmål om syke barn. Dette er en av de 

største pasientgruppene på legevakt, tendensen er økende. Hensikten med prosjektet er å 

øke kunnkskapen 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. Søknadssum: 184 000,-  

Søknad om samhandlingsmidler i vedlegg til sakspapirer.  

https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/2022-23%20Handlingsplan%20-%20Helsefellesskapet%20%c3%98stfold.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/samhandling/samhandlingsmidler
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Pågående søknader: 
1) Kartlegge bruken av piccline/ midline og eventuelle komplikasjoner etter utskrivelse fra 

sykehuset. 

I forrige møte i FSU 28. april (sak s10-22), ble søknad om samhandlingsmidler fra 

anestesiseksjonen SØ Kalnes drøftet Målet med prosjektet er et ønske om å kartlegge bruken 

av piccline/ midline og eventuelle komplikasjoner etter utskrivelse fra sykehuset. FSU ønsket 

at søker spesifiserte ulike punkter for samhandling i søknadsteksten. Søknadssum: 123 000,- 

Søknad en i vedlegg til sak s10-22. 

 
Drøfting 16.06.2022: 

   
Forslag til resultat av drøftingen 16.06.2022: 

1. Faglig samarbeidsutvalg…. 

 
 

Sak s031-22 NHN like adresser 

FSU drøftet saken 20. januar (Sak s002-22). Sykehuset Østfold har behov for at kommunene fremstår 
likt i adresseregisteret, og at adresseringsrutinene for både epikrisemeldinger, generelle 
journalmeldinger og dialogmeldinger skal utføres på samme måte uavhengig av hvilken kommune 
man adresserer til. NHN har anbefalt hvilke adresser kommunene bør ha, men dette er ikke 
obligatorisk. Resultatet av drøftingen ble at FSU ønsket mer informasjon om  ulempene var å ta i bruk 
alle adressene. Og at SØ presenterer en oversikt over hvilke adresser som er aktive i hver kommune. 
 
Spesialrådgiver, Samhandlingsavdelingen Jon-Espen Sjøstrøm presenterer saken.  
Drøfting 16.06.2022: 

   
Forslag til resultat av drøftingen 16.06.2022: 

1. Faglig samarbeidsutvalg…. 

 
 
 

ORIENTERINGSSAKER 
 

 

Sak s032-22 Handlingsplan barn og unge 

I forrige møte i FSU 28. april (sak s015-22)ble rapporten fra underutvalg for barn og unge presentert. 
Flere viktige områder fra rapporten ble drøftet. Resutltatet av drøftingen ble at et forslag til 
handlingsplan for barn og unge burde utarbeides i samarbeid med avdelingssjef for psykisk helsevern 
og rusbehandling Ragnhild Tranøy. Saken tas opp i Strategisk samarbeid 3. juni for endelig beslutning. 
Muntlig orientering om resultatet fra SSU. 
 
 

Sak s033-22 Status om digital hjemmeoppfølging (DHO) 

Samhandlingssekretariatet har tatt initiativ til at kommuner og sykehus kan samarbeide om DHO. Det 
har vært avholdt flere møter mellom Fredrikstad og Halden kommuner, som allerede så på 
anskaffelse av digitale verktøy, og Sykehuset Østfold ved IKT-direktør og innovasjonssjef. Både 

https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/FSU_Faglig%20samarbeidsutvalg/2022/Referater/2022-04-28%20Referat%20FSU.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/FSU_Faglig%20samarbeidsutvalg/2022/Innkallinger/2022-04-28%20Vedlegg%20sakspapirer%20FSU.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/FSU_Faglig%20samarbeidsutvalg/2022/Referater/2022-01-20%20Referat%20FSU.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/FSU_Faglig%20samarbeidsutvalg/2022/Referater/2022-04-28%20Referat%20FSU.pdf
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kommunene og sykehuset har DHO som et viktig strategisk fokusområde. Det er skrevet 
intensjonsavtaler om å samarbeide om to prosjekter. Det er søkt sentrale midler til begge 
prosjektene fra hhv. kommunene (H-dir - Fredrikstad er søker) og Sykehuset (Innovasjon Norge – 
Diffia er søker). Dersom prosjektene tildeles midler, blir det viktig å sørge for forankring i de 
respektive organisasjonene og at partene utformer samarbeidsavtaler og enes om et definert arbeid 
og rollefordeling. Saken presenteres for Strategisk samarbeidsutvalg i møte 3. juni. Muntlig 
orientering for FSU idagens møte. 
 
 

Sak s034-22 Transport av pasienter hjem fra sykehus 

Saken ble tatt opp under eventuelt i FSU 20. januar. Den omhandlet utfordringer med pasienter som 
sendes hjem fra sykehuset hvor det oppstår utfordringer med å frakte pasienten fysisk inn i boligen 
der det finnes trappeoppgang uten heis. Samhandlingsavdelingen har fått oversendt både 
forespørsler om problemstillingen samt samhandlingsavvik fra kommunen. På bakgrunn av disse 
utfordringene vil AMK, pasientreiser Oslo, ambulansetjenesten SØ og pasientreiser SØ, gjennomføre 
et samarbeidsmøte 3. juni. Faglig samarbeidsutvalg orienteres om status i saken. 
 
 

Sak s035-22 Oppfølging pakkeforløp hjem kreft 

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft ble diskutert i FSU 28.4 (Sak s012-22). I dagens møte får 
FSU en muntlig orientering om status og videre forløp. Det ble også 25. mai arrangert et regionalt 
møte i Helse Sør-Øst om Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft med fokus på regionale tiltak og 
implementering. Link til webinar på Helsediraktoratets nettsider. 

 

 

Sak s036-22 Strategisk samarbeidsutvalg 

Muntlig orientering  
 
 

Sak s037-22 Referat fra underutvalg/annet 

Det foreligger følgende referat 

Utvalg/ råd Møtedato Lenke Aktuelle saker for FSU 

Flyktningutvalget 12.04.2022 referat 

 

KAD 03.05.2022 referat  

UFAB 22.01.2022 referat  

SUFF 13.05.2022 referat Sak 05-22 

https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/FSU_Faglig%20samarbeidsutvalg/2022/Referater/2022-01-20%20Referat%20FSU.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/FSU_Faglig%20samarbeidsutvalg/2022/Referater/2022-04-28%20Referat%20FSU.pdf
https://players.brightcove.net/6267592536001/default_default/index.html?videoId=6306772167112
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Flyktningutvalget/Flyktningutvalget%2022.04.12.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/KAD/Referat_fagutvalg%20KAD%20-%2020220503%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%2020220513.pdf


 

~ 8 ~ 

 

Sak s038-22 Statistikk avviksmeldinger  

Samhandlingsavvik for januar – mai 2022, samt samhandlingsavvik med saksbehandlingstid på 30 dager pr. 14.4.2021 finnes i vedlegg. 
Staistikk er hentet fra Samnet.no (tidligere Fastlegeportalen). 
 
 
 

Sak s039-22 Statistikk utskrivningsklare pasienter  

Oversikt over USK-døgn somatikk 2022:  

 
 
 
Oversikt over USK-døgn psykiatri 2022: 
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Sak s040-22 Info om endringer som kan påvirke den annen part 

  

EVENTUELT 

 
 
 
 


