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Møteinnkalling Faglig samarbeidsutvalg 
 

Tid: Torsdag 15. september 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 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kopi til: 
Strategisk samarbeidsutvalg (SSU)                                                               Samhandlingskontakter 
Postmottak kommuner Østfold                                                                    Avdelingssjefer /seksjonsledere SØ 
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mailto:odd.petter.nilsen@so-hf.no
http://www.sykehuset-ostfold.no/


  
 

 
Side 2 av 10 

Innkalt av 

Guro Steine Letting 
Vår dato 

01.09.2022 

Vår ref. 
22/00005 

 

Postadresse:  
Sykehuset Østfold HF 
Postboks 300, 1714 Grålum 

Sekretariat: 
Linda.eikemo@so-hf.no 
95 15 19 56 
 

E-postadresser: 
Leder: gurs@fredrikstad.kommune.no 
Nestleder: odd.petter.nilsen@so-hf.no   
Internett:    www.sykehuset-ostfold.no 

 

  

~ 2 ~ 

 

 
 
 
 
 
 

Dagsorden 
SAKER BEHANDLET SIDEN FORRIGE MØTE ..................................................................................... 3 

 ............................................................................................................................................................3 
BESLUTNINGSSAKER ..................................................................................................................... 3 

Sak s041-22 Godkjenne referat fra Faglig samarbeidsutvalg 16. juni 2022. ........................................3 
Sak s042-22 Utkast til møteplan for Helsefellesskapet 2023...............................................................3 
Sak s043-22 Tildeling av samarbeidsmidler etter søknad ....................................................................3 

DRØFTINGSSAKER ........................................................................................................................ 4 
Sak s044-22 Programkomite samhandlingsforum 2023 ......................................................................4 
Sak s045-22 Lik adresssering til kommunene i Norsk Helsenetts adresseregister ..............................4 
Sak s046-22 Fast underutvalg barn og unge – psykisk helse - forslag til mandat ................................5 
Sak s047-22 Tidsavgrenset underutvalg for revisjon av retningslinje 8 – forslag til mandat ..............5 
Sak s048-22 Tidsavgrenset underutvalg for felles kartlegging av kapasitet og forbruksmønster i 
Østfold – forslag til mandat .................................................................................................................5 
Sak s049-22 Revisjon Retningslinje 13 – tekniske hjelpemidler Utkast til endring i Retningslinje 13 – 
tekniske hjelpemidler. ..........................................................................................................................6 
Sak s050-22 Felles arbeid med kvalitetsforbedring? ...........................................................................6 

ORIENTERINGSSAKER ................................................................................................................... 7 
Sak s051-22 Resultater fra Brukerutvalgets Dialogmøte 2021 ............................................................7 
Sak s052-22 Samhandlingskonferansen ...............................................................................................8 
Sak s053-22 Poengberegning LIS 1 – konkretisering av akutterfaring i kommunen/ tilbakemelding 
fra kommunale representanter i ansettelsesrådet ..............................................................................8 
Sak s054-22 Felles tiltakskort mellom legevakt, sykehus og politi ......................................................8 
Sak s055-22 Referat fra underutvalg/annet ........................................................................................8 
Sak s056-22 Statistikk avviksmeldinger ...............................................................................................8 
Sak s057-22 Statistikk utskrivningsklare pasienter ..............................................................................9 
Sak s058-22 Info om endringer som kan påvirke den annen part .................................................... 10 

EVENTUELT ................................................................................................................................. 10 
 
 
 
Guro Steine Letting       Linda Eikemo 
Leder          rådgiver samhandling   

mailto:Linda.eikemo@so-hf.no
mailto:gurs@fredrikstad.kommune.no
mailto:odd.petter.nilsen@so-hf.no
http://www.sykehuset-ostfold.no/


 

~ 3 ~ 

 

  

 
 
 
 

 
 

Sak s041-22 Godkjenne referat fra Faglig samarbeidsutvalg 16. juni 2022. 

Utkast til referat fra Faglig samarbeidsutvalg møte 16. juni er publisert her 
 
Behandling 15.09.2022: 

   
Forslag til vedtak 15.09.2022: 

1. Faglig samarbeidsutvalg godkjenner referat fra 16. juni 2022. 
 
 

Sak s042-22 Utkast til møteplan for Helsefellesskapet 2023 

Utkastet til møteplan 2023 i vedlegg. 
 
Behandling 15.09.2022: 

   
Forslag til vedtak 15.09.2022: 

1. Faglig samarbeidsutvalg godkjenner møteplanen for Helsefellesskapet 2023 

2. Møteplanen tas også opp i Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) for endelig godkjenning 

 

Sak s043-22 Tildeling av samarbeidsmidler etter søknad 

 
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 er mottatt 4 søknader om 
samhandlingsmidler i år (les søknadene her): 

1. Kartlegge bruken av piccline/ midline og eventuelle komplikasjoner etter utskrivelse fra 

sykehuset 

2. Pasientforløp fra legevakt til KAD (Fredrikstad kommune) 

3. Vurdering av barn på legevakt (Fredrikstad kommune) 

4. Felles kompetanseplan (SØ – Fredrikstad kommune) 

Søknadene ble diskutert /drøftet i forrige møte FSU (s030-22), og beslutning skal tas i dagens møte. 
 
Behandling 15.09.2022: 

   
Forslag til vedtak 15.09.2022: 

1. Faglig samarbeidsutvalg  

 
 
 
 
 

SAKER BEHANDLET SIDEN FORRIGE MØTE 

BESLUTNINGSSAKER 

https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/FSU_Faglig%20samarbeidsutvalg/2022/Referater/2022-06-16%20Referat%20FSU.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/samhandling/samhandlingsmidler
https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/samhandling/samhandlingsmidler
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/FSU_Faglig%20samarbeidsutvalg/2022/Referater/2022-06-16%20Referat%20FSU.pdf
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DRØFTINGSSAKER 

 

Sak s044-22 Programkomite samhandlingsforum 2023 

Bakgrunn:  
Samhandlingsforum er beskrevet i retningslinje 12 - punkt 7 i samhandlingsavtalen og skal arrangeres 
i april hvert år.  
 
Aktuellt i dagens møte: 

 Forslag til tema: 

o Oppfølging av «hva er innafor?»  

o DHO? 

o … 

 Forslag til dato og sted 

 Forslag til programkomite 

o Det har tidligere vært sammensatt av representanter fra kommuner og sykehus som 

er innmeldt til Faglig samarbeidsutvalg.  

o Sekretariatet foreslår at Faglig samarbeidsutvalg er programkomite og at 

Samhandlingssekretariatet er arbeidsutvalget i komiteen 

Ønskes det et program som favner bredt med mange forskjellige saker og fagområder eller skal vi 
konsentrere oss noen få temaer? Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) skal også få komme med forslag 
til tema og gjennomføring. 
 
Drøfting 15.09.2022: 

   
Resultat av drøftingen 15.09.2022: 

1. Faglig samarbeidsutvalg  

 

 

Sak s045-22 Lik adresssering til kommunene i Norsk Helsenetts adresseregister 

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. Saken ble drøftet i forrige møte i FSU 
(s031-22). Kommunene bringer informasjonen tilbake til sine respektive kommuner om de kan åpne 
for alle adressene, og hvordan dette kan løses?  
 
Noen kommuner har meldt inn at de har opprettet de etterspurte tjeneste i adresserigsteret 
Faglig samarbeidsutvalg vil i dagens møte få en orientering om status og drøfte eventuelle 
vanskeligheter og spørsmål hos de kommunene som ikke har opprettet adressene. 
 
Drøfting 15.09.2022: 

   
Forslag til resultat av drøftingen 15.09.2022: 

1. Faglig samarbeidsutvalg…. 

 

https://kvalitet.so-hf.no/docs/pub/DOK29797.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/FSU_Faglig%20samarbeidsutvalg/2022/Referater/2022-06-16%20Referat%20FSU.pdf
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Sak s046-22 Fast underutvalg barn og unge – psykisk helse - forslag til mandat 

Bakgrunn: Rapport for underutvalg for barn og unge ble tidligere i år presentert for FSU (s015-22) og 
SSU (u017-22). SSU godkjente handlingsplanen (vedlegg u17-22) som ble utarbeidet på bakgrunn av 
drøftinger i møtene, og etablering av et fast underutvalg for psykisk helse barn og unge ble vedtatt. I 
dagens møte drøftes utkastet til mandat og sammensetning for underutvalget.  
 
Utkast til mandat i vedlegg. 
 
Drøfting 15.09.2022: 

   
Forslag til resultat av drøftingen 15.09.2022: 

1. Faglig samarbeidsutvalg godkjenner mandatet med de innspillene som framkom i dagens 

møte 

2. Kommuner og sykehus melder inn, til Samhandlingssekretariatet, representanter til utvalget 

innen 1.10.2022 

 

Sak s047-22 Tidsavgrenset underutvalg for revisjon av retningslinje 8 – forslag til 
mandat 

Bakgrunn: Manglende tilbud/ oppfølging av gravide og familier med risikofaktorer ble tatt opp i SSU 
3. juni (sak u022-22). I den forbindelse ønsker man å se på revisjon av retningslinje 8 - samarbeid om 
svangerskap og barselomsorg. I møtet støttet SSU etablering av et tidsavgrenset underutvalg for å 
revidere retningslinjen. I dagens møte drøftes utkastet til mandat og sammensetning for utvalget.  
 
Utkast til mandatet i vedlegg. 
 
Drøfting 15.09.2022: 

   
Forslag til resultat av drøftingen 15.09.2022: 

1. Faglig samarbeidsutvalg godkjenner mandatet med de innspillene som framkom i dagens 

møte 

2. Kommuner og sykehus melder inn, til Samhandlingssekretariatet, representanter til utvalget 

innen 1.10.2022 

 

Sak s048-22 Tidsavgrenset underutvalg for felles kartlegging av kapasitet og 
forbruksmønster i Østfold – forslag til mandat 

Bakgrunn: Befolkningsutvikling og alderssammensetning viser at det vil være kapasitetsutfordringer i 
både spesialist – og kommunehelsetjenester i årene framover. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) 
ønsker å kartlegge dagens forbruksmønster for i større grad å ha beslutningsgrunnlag for valg 
framover. Dette vil også kunne gi mulighet for å lære av hverandre. Det finnes en del data, men vi har 
i mindre grad sett disse i sammenheng  
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.» I dagens møte skal FSU drøfte forslag til mandat 
 
Utkast til mandatet i vedlegg. 
 
 

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/SSU_%20Strategisk%20samarbeidsutvalg/2022/Referater/2022-06-03%20Referat%20SSU.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SSU_%20Strategisk%20samarbeidsutvalg/2022/Innkallinger/2022-06-03%20Vedlegg%20sakspapirer%20SSU.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SSU_%20Strategisk%20samarbeidsutvalg/2022/Referater/2022-06-03%20Referat%20SSU.pdf
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Drøfting 15.09.2022: 

   
Forslag til resultat av drøftingen 15.09.2022: 

1. Faglig samarbeidsutvalg godkjenner mandatet med de innspillene som framkom i dagens 

møte 

2. Kommuner og sykehus melder inn, til Samhandlingssekretariatet, representanter til utvalget 

innen 1.10.2022 

 

Sak s049-22 Revisjon Retningslinje 13 – tekniske hjelpemidler Utkast til endring 
i Retningslinje 13 – tekniske hjelpemidler.  

Samhandlingsavdelingen har fått flere henvendelser fra kommuner om hvem som egentlig kan 
bestille behandlingshjelpemidler. I samarbeid med seksjon for behandlingshjelpemidler er det 
foreslått endringer i retningslinje 13. Retningslinjen gjelder egentlig tekniske hjelpemidler, men 
behandlingshjelpemidelr er tatt inn for å vise forskjellen mellom disse fordi de ofte blandes sammen. 
Endringene gjelder altså unntaket fra retningslinjen, det vil si behandlingshjelpemidler. 
Samhandlingssekretariatet ser ikke behov for å endre teksten vedrørende tekniske hjelpemidler. 
 
Samtidig bør FSU ha en drøfting om tilgjengeligheten i kommunene til tekniske hjelpemidler er 
dimensjonert og organisert slik at hjelpemidlene raskt kan skaffes til veie når det er behov for det. 
Det er viktig at disse er raskt på plass for bl.a. å sikre utskrivelse fra sykehuset den dagen pasientene 
er utskrivningsklare. 
 
Kommunepresentantene i FSU bes rapportere om tilgjengeligheten til tekniske hjelpemidler i sine 
regioner. 
 
Utkastet til revidert avtale i vedlegg, og endringer er markert rødt. 
 
Drøfting 15.09.2022: 

   
Forslag til resultat av drøftingen 15.09.2022: 

1. Faglig samarbeidsutvalg mener endringene i retningslinjen vedrørende 

behandlingshjelpemidler gir god og aktuell informasjon. 

2. Det er ikke behov for endringer vedrørende tekst om tekniske hjelpemidler 

 

Sak s050-22 Felles arbeid med kvalitetsforbedring? 

SØ skal gjøre en kvalitetsundersøkelse (intern oppfølging til jornalgjennomgangen). Spørsmålet til 
FSU er om kommunene kan gjøre en tilsvarende undersøkelse på noen aktuelle punkter? 
  
Forslag: Kan man be en eller flere kommuner om å utføre en undersøkelse/telling på USK-pasienter: 

1. Hvor mange pasienter fra kommunehelsetjenesten blir innlagt over en periode? – Kan brukes 
til å sammenlikne med SØ praksis for å melde om innlagt pasient, og si noe om forventet 
antall Innleggelsesrapporter innsendt på samme tid. 

2. Hvor mange pasienter som er nullbrukere – både helt nye, og de som har hatt 
tjenestetildeling tidligere (men ikke aktiv bruker i PLO p.t.). 

3. Hvor mange pasienter er tildelt feil tjenester på bakgrunn av informasjonen som foreligger 
fra SØ?  
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a. Enten at pasienten har blitt tildelt hjem m/hjemmesykepleie, men der kommunen 
har måttet flytte pasienten til et høyere omsorgsnivå (i løpet av 24 t) etter 
hjemkomst, eller 

b. At pasienten har blitt tildelt korttidsopphold/institusjon, men likevel kunne ha reist 
hjem med hjemmesykepleie. 

4. Hvor mange pasienter har blitt «snudd» av koordinator på plass – altså der tildeling av 
tjenester har blitt endret som følge av at koordinator har tilsett/snakket med 
pasient/avdeling i SØ? 

a. Har dette resultert i «riktigere» tildeling for pasienten?  
5. Hvor mange pasienter som har fått endret funksjonsnivå (til det bedre) i løpet av evt. 

«overliggertid» som medfører at behovet for KTO/institusjon ikke lenger er tilstede. 
6. Hvor mange pasienter har blitt sendt tilbake til SØ i løpet av første døgn – og årsak til det? 

a. Var det en riktig vurdering å «sende pasienten tilbake til SØ», eller kunne pasienten 
vært innlagt på KAD?  

7.  Hvilken informasjon manglet fra SØ? Kan kommunen beskrive det? 
Det er noen pasientkoordinatorer som ikke kjenner igjen pasientene som overføres til 
kommunen på bakgrunn av informasjonen de får fra SØ. Informasjonen oppleves som 
mangelfull, eller informasjon kommer sent. Det hender at informasjon ofte fremkommer etter 
forespørsler fra kommunene, og som i noen tilfeller SØ ikke har tenkt å nevne i dialogen med 
kommunene. Dette med relevant og tilstrekkelig informasjon – det er en gap mellom hva 
sykehus og kommune oppfatter som relevant. 

 
Dette er en innledende drøfting som, hvis FSU tenker det er nyttig, må følges opp med en mer 
inngående arbeid for detaljert planlegging. 
 
Drøfting 15.09.2022: 

   
Forslag til resultat av drøftingen 15.09.2022: 

1. Faglig samarbeidsutvalg 

 
 
 

ORIENTERINGSSAKER 
 

 

Sak s051-22 Resultater fra Brukerutvalgets Dialogmøte 2021 

Brukerutvalget ved Sykehuset Østfold arrangerte 5. november 2021 Dialogmøte, med deltakere fra: 
kommune- og spesialisthelsetjenesten, pasient – pårørende og brukerorganisasjoner, ungdomsrådet 
SØ, og samhandlingssjef i SØ og kommunen. Konferansen ble gjennomført med stasjonsvandringer 
med tema innen Helsefellesskap, pårørendeperspektivet og psykiatri/ rus, som resulterte i en 
rapport. Rapporten ble presentert i SSU i februar (sak u011-22). Brukerutvalget anmodet om at 
viktige momenter fra Dialogmøtet ble tatt med i det praktiske arbeidet i Helsefellesskapet. 
 
Saken presenteres v/ Hanne Petersen, nestleder i Brukerutvalget SØ. 
 
 
 

https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SSU_%20Strategisk%20samarbeidsutvalg/2022/Referater/2022-02-11%20Referat%20SSU.pdf
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Sak s052-22 Samhandlingskonferansen 

Orientering ved samhandlingssjefene som har deltatt ved Samhandlingskonferansen 25. – 26. august 
i Bodø. 
 
 

Sak s053-22 Poengberegning LIS 1 – konkretisering av akutterfaring i kommunen/ 
tilbakemelding fra kommunale representanter i ansettelsesrådet 

Kommunene opplever en rekrutteringssvikt til legestillinger både i allmennpraksis og sykehjem og 
mener at poengsystemet i seg selv har bidratt til å forverre rekrutteringsvanskene. Saken er tatt i FSU 
denne våren (Sak s014-22 og s026-22). I forrige møte var poengskjema revidert.  Vedtak i sak 026-22 
ble:  
1) FSU ønsker at poengberegningssjema konkretiserer hva som er akutterfaring i kommunen  
2) De kommunale representantene ville også bli kontaktet av Eva Cathrine og Karianne i FSU for 
avklaring av den kommunale delen av saken. 
 
I dagens møte presenteres resultat av møte mellom Eva Cathrine / Karianne og de kommunale 
representantene.  
 
 

Sak s054-22 Felles tiltakskort mellom legevakt, sykehus og politi 

Det er utarbeidet et felles tiltakskort mellom SØ, Politiet, kriminalomsorgen, OUS/ AMK og LV i 
Østfold, tilknyttet samarbeidsavtale HMS, med tittelen «Trusler og vold – sikkerhet, kommunikasjon 
og samarbeide mellom partene, tiltakskort». Lenke til tiltakskortet her. 
 
 

Sak s055-22 Referat fra underutvalg/annet 

Det foreligger følgende referat 
 

Utvalg/ råd Møtedato Lenke Aktuelle saker for FSU 

SSU 03.06.2022 referat  

KAD 03.05.2022 referat  

UFAB 28.04.2022 referat  

SUFF 13.05.2022 referat  

 

 

 

Sak s056-22 Statistikk avviksmeldinger  

I vedlegg til sakspapirer finnes: 

 Samhandlingsavvik for januar – august 2022 pr. 31.08.2022 

 Samhandlingsavvik for januar – august 2022 som er over saksbehandlingstid på 30 dager pr. 

31.08.2022 

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/2022-06-16%20Referat%20FSU.pdf
https://kvalitet.so-hf.no/docs/pub/DOK48962.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SSU_%20Strategisk%20samarbeidsutvalg/2022/Referater/2022-06-03%20Referat%20SSU.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%2022.04.28.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SUFF/Referat-SUFF-m%C3%B8te%2020220513.pdf
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Sak s057-22 Statistikk utskrivningsklare pasienter  

Oversikt over USK-døgn somatikk 2022 

 
 

Oversikt over USK-døgn psykiatri 2022 
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Sak s058-22 Info om endringer som kan påvirke den annen part 

  

EVENTUELT 

 
 
 
 


