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Sak s046-22 Fast underutvalg barn og unge – psykisk helse – forslag til mandat 

 

Fast underutvalg barn og unge – psykisk helse 
 
Mandat og organisering 
 
Forkortelser: 
SSU  Strategisk samarbeidsutvalg (SSU)  
FSU  Faglig samarbeidsutvalg  
Sekretariatet  Samhandlingssekretariatet (samhandling@so-hf.no)  
  
 
Overordna mål for faste utvalg i Helsefellesskapet  
Faste underutvalg blir opprettet for å sikre gode pasientforløp over tid på tvers av nivåene. 
Hovedfokus skal være fagutvikling, pasientforløp og oppfølging av viktige områder i 
samarbeidsavtalene mellom sykehus og kommunene. Underutvalget skal også ha oversikt over og 
utvikle arenaer og kanaler for samarbeid på feltet.  
 
Organisering og forpliktelse for partene 

 SSU / FSU etablerer og godkjenner underutvalg i Helsefellesskapet Østfold slik det er beskrevet i 
samarbeidsavtalens retningslinje 12. 

 Partene forplikter seg til deltakelse i underutvalgene som er nedsatt.  

 Medlemmene i utvalget er kontakt- og ressurspersoner for feltet i sin organisasjon samt de 
virksomhetene / kommunene de representerer.  

 Arbeidsgiver legger til rette for deltakelse.  

 Partene dekker selv sine utgifter til deltakelse for sine ansatte.  
o Brukerrepresentanter honoreres fra samhandlingsavdelingen ved sykehuset.  
o Fastlegerepresentanter honoreres fra hhv. sykehuset (hvis de er praksiskonsulenter) 

eller fra kommunene ved vertkommunen som har arbeidsgiveransvaret for 
samhandlingssjef kommune (pt. Fredrikstad)  

 Samhandlingssekretariatet er kontakt for utvalget inn mot Helsefellesskapet.  
 
Mål for underutvalg barn og unge – psykisk helse  

 Målet med underutvalget er å sikre helhetlige og sammenhengende tjenester til barn og unge i 
Helsefellesskapet Østfold. For å nå dette målet må utvalget ha fokus på:  

 
Mandat 
 
Oppgaver: 

 Å utvikle, forvalte og videreutvikle samhandlingsforløp for barn og unge på tvers av kommuner 
og foretak innen psykiske helsetjenester. 

o Dette inkluderer prosedyrer på tvers av nivåene og utforming av eventuelt brosjyrer og 
undervisningsmateriell.  

 Ut fra faglig kompetanse, erfaring og kunnskapsbasert praksis, skal utvalget komme med 
forbedringsforslag.  

o Dette inkluderer konkretisering av ansvarsfordeling og oppgavedeling mellom partene 
og foreslå tiltak for å nå målene. 

 Å beskrive hvilke utviklings- og kompetansebehov partene har på kort og lang sikt. 

 Å identifisere behov for nettverk innenfor fagfeltet. 

 Å følge opp prosjekt, utviklingsarbeid og felles satsninger 

mailto:samhandling@so-hf.no
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 Å spre relevant informasjon til ansatte i tjenester for barn og unge om utvalget sitt arbeid og 
satsningsområde 

 Å samarbeide og utveksle informasjon med andre relevante aktører, nettverk og 
kompetansesenter 

 Å bruke og videreutvikle bruken av teknologi og digitale plattformer i samhandling og 
kommunikasjon 

 
Annet: 

 Eventuelle fagseminar og liknende skal arrangeres i samarbeid med Samhandlingssekretariatet.  

 Utvalget skal utarbeide en handlingsplan for hvert år og sende den til Samhandlingssekretariatet 
innen 30. november.  

o Helsefellesskapet vedtar handlingsplan for Helsefellesskapet hvert år. Utvalgets 
handlingsplan må være i tråd med satsingsområdene i denne.  

 Helsefellesskapet kan bestille oppdrag hos utvalget via Samhandlingssekretariatet. 

 Utvalget skal rapportere årlig på utført aktivitet til Samhandlingssekretariatet, innen 31. 
januar.                                                              

 
Deltakere i underutvalget  
Invitasjon til deltakelse blir sendt ut via Samhandlingssekretariatet. FSU/SSU beslutter 
sammensetningen ut fra innmeldte kandidater. Dette er sammensetningen: 
 
Fra Sykehuset Østfold 

o Til sammen 5 representant fra BUP og Barne- og ungdomshabilitering  
Fra kommunene  

o 1 representant fra hver region- til sammen 5.  
Disse må til sammen dekke feltene skole / oppvekst og helse 

Fra Brukere 
o 1 representant fra ungdomsrådet eventuelt (og?) 1 representant utpekt av 

brukerutvalget ved sykehuset. 
Fra fastlegene 

o 1 representant fastlegene  

 Kommunene melder i tillegg inn faste kontakter/ressurser i hver av de kommunene som ikke er 
representert i utvalget. Disse skal sikre god involvering i alle kommuner. 

 Behov for å endre sammensetning / bytte ut representer meldes Samhandlingssekretariatet. 
 
Følgende kommunale tjenester bør være representert: 

 Psykisk helsetjenester til barn og unge representert av en leder 

 Helsestasjon og skolehelsetjenesten representert ved leder / ledende helsesykepleier 

 Pedagogiske tjenester (PP-tjenesten) representert ved leder  

 Barnevernstjenesten representert ved leder  

 Barnehage / skole representert av barnehage – eller skolesjef  

 Fysio- ergoterapitjenester til barn og unge?? 

 Fastlege med erfaring fra arbeid med barn og unge 
 
 
Organisering av arbeidet i underutvalget  

 Utvalget konstituerer seg selv og utnevner leder og sekretær. Den ene fra sykehuset – den andre 
fra kommunene. Utvalget avtaler møteplan og frekvens etter behov.  

 Utvalget kan ikke utvides, men kan invitere ressurser etter behov til arbeidet. 
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Bakgrunn for etablering  
Barn og unge er en av pasientgruppene som Helsefellesskapet skal ha fokus på. Arbeidet i 
tidsavgrenset underutvalg for barn og unge psykisk helse som leverte sin rapport februar 2022, 
munnet ut i en handlingsplan som blant annet beskriver behovet for et fast partssammensatt 
underutvalg som skal følge fagfeltet tett for å bidra til bedre samhandling og pasientbehandling. I dag 
har virksomhetene i Helsefellesskapet mange kanaler, møteplasser og oppgaver for samarbeid om 
oppfølging av barn og unge og deling av kompetanse. Det er likevel behov for å systematisere, 
samordne og koordinere den samlede innsatsen som gis i tjenestene i kommuner og sykehus for å 
optimalisere ressursbruk og kvalitet i de samlede tjenestene.  
 
Helsefellesskapet ser det som nyttig og viktig med mangfold og variasjon i arbeidsform og kontakt, 
men har erfart at det kan bli dobbeltarbeid og mangel på oversikt i samhandlingen rundt denne 
sårbare pasientgruppa.  
 
SSU besluttet derfor i møtet 3. juni 2022 å etablere et fast partssammensatt underutvalg. 
Samhandlingssekretariatet fikk i oppdrag å etablere utvalget.  
 
 
 
Mandat vedtatt i Faglig samarbeidsutvalg …… 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sak s047-22 Tidsavgrenset underutvalg for revisjon av retningslinje 8 – 
samarbeid om svangerskap og barselomsorg – forslag til mandat 

 
Bakgrunn: Retningslinje 8 – samarbeid og svangerskap og barselomsorg ble revidert i mars 2021. 
Der ble det pekt på behov for ytterligere satsing og samarbeid rundt de sårbare gravide / oppfølging 
av gravide og familier med risikofaktorer. Dette behovet ble beskrevet slik: 
Utviklingsbehov  

 Sikre en god dialog mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. Spesialisthelsetjenesten 
bør organisere seg slik at det er lett å samarbeide om de sårbare gravide. 

 Alle kommuner bør ha et tverrfaglig samarbeid som ivaretar de sårbare gravide. 
Spesialisthelsetjenesten bør være oppdatert på kommunens tilbud. 

 Kompetanseheving og økt samarbeid mellom kommuner og SØ i omsorg av sårbare gravide. 

Eks Tverrfaglig team for sårbare kvinner. 

 Etablere et samarbeid med psykiatrien for kvinner med alvorlige psykiske utfordringer   

 Det bør oppmuntres til prosjekter som har som formål å evaluere hvordan best følge opp 

sårbare gravide 

Det er videre behov for avklare og tydeliggjøre oppgavefordelingen innen svangerskap og 
barselomsorg i Helsefellesskapet Østfold, samt sikre vaktordninger / tilgjengelighet i kommunene.   
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Mandat for underutvalg – revisjon av retningslinje 8 
 
Sammensetningen av utvalget 
Utvalget skal være partssammensatt slik: 
Fra kommunene: Kommuneoverlege, SSU representant, leder av jordmortjeneste, jordmor, fastlege 
Fra sykehuset: Inntil fem representanter fra kvinneklinikken ved SØ - Avdelingssjef KK, Fagjordmor, 
representant fra poliklinikk, barnelege 
 
Oppgaver: 

 Utvalget skal gjennomgå retningslinjen og sikre at nasjonale retninger og forskrifter er oppfylt 

 Gjennomgå og foreslå konkret oppgavefordeling mellom sykehus og kommuner 

 Vaktordning i kommunene (eventuelt interkommunalt) for helger, høytid og ferier må defineres, 

slik at det det alltid finnes kommunale tilbud for dem som trenger det og slik at sykehuset ikke 

belastes med kommunale oppgaver 

 Hvordan skal sykehus og kommuner (inkl. fastleger) best kunne ivareta samarbeid rundt de 

sårbare gravide / oppfølging av gravide og familier med risikofaktorer. 

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

for det 

o Beskrive hva som savnes av tilbud  

o 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 mer strukturert og 

faglig samarbeid på tvers 

o Samarbeidsavtale med klare retningslinjer vedrørende ansvar og oppgavefordeling 

o Møtepunkter og møtearenaer, ansvar, funksjon og hensikt 

o System for tilbakemelding av avvikshåndtering 

o Hvordan «Møteplass jordmødre» skal fungere – (fysisk/digitalt? - hva slags saker skal 

behandles?- hvordan saker meldes inn, hvordan beslutninger gjøres og implementeres, 

ledelse av møteplassen) 

 
 
 
Mandat vedtatt i Faglig samarbeidsutvalg …… 2022. 
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Sak s048-22 Tidsavgrenset underutvalg for felles kartlegging av kapasitet og 
forbruksmønster i Østfold – forslag til mandat 

 
Mandat for underutvalget  
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.»  
Mandat: Å finne styringsdata som skal understøtte strategisk arbeid i Helsefellesskapet. Gruppa skal 
velge ut styringsdata som beskriver dagens bruk av helsetjenester på begge nivåer. Gruppa skal også 
foreslå framskrivninger og beregning av framtidig behov på kort og lang sikt. Gruppa 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. Gruppa konstituerer seg selv og 
velger leder og nestleder (en fra kommune og en fra sykehus).  
Eksempler på indikatorer som kan vurderes:  

 Innleggelsesrate  
o 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?  

 Dekningsgrad døgnbemannede tjenester - sykehjem – ulike boformer – kort og lang tid?  

 Andel innbyggere med hjemmetjenester (pr. 1000?)  

 Andre relevante parametere  
Gruppen kan be om hjelp fra sykehusets analyseavdeling / ressursgruppe styringsdata o.a. til å 
innhente data. 
 
 
 
Mandat vedtatt i Faglig samarbeidsutvalg …… 2022. 
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Sak s049-22 Revisjon Retningslinje 13 – tekniske hjelpemidler 

*Endring markert med rødt  
 

Utkast til Retningslinje nr.13 – Tekniske hjelpemidler  
 
Rutine for formidling av behov for og bestilling av tekniske hjelpemidler når pasient er innlagt i SØ 
og trenger slike hjelpemidler etter oppholdet  
 
 
Tekniske hjelpemidler:  
Et hjelpemiddel er en gjenstand eller et tiltak som bidrar til å redusere praktiske problemer for 
personer med nedsatt funksjonsevne. Formålet med hjelpemidler er at mennesker med 
funksjonsnedsettelse skal kunne oppleve deltakelse og mestring i dagliglivet.  
Eksempler på hjelpemidler: rullator, toalettforhøyer, dusjkrakk, transportrullestol, hjertebrett, 
sykeseng. 
 

Oppgaver i SØ Oppgaver i kommunen 

Sender funksjonsbeskrivelse inkl. behov for 
tekniske hjelpemidler i PLO-helseopplysninger til 
pasientens oppholdskommune (Jf. retningslinje 
5.1: Sendes så tidlig som mulig og senest innen 
24 timer etter at behovet fastslås) 
 
Innhold i PLO-helseopplysninger vedrørende 
tekniske hjelpemidler: 

- Funksjonsbeskrivelse. Kan anmode om 
konkrete tekniske hjelpemidler 

- Informerer om behovet antas å være 
langvarig (mer enn to år) eller kortvarig 

- Informerer om bruker/pårørende kan 
hente hjelpemiddelet selv eller om det 
må leveres ut. 

 

Mottar PLO-helseopplysning. 
Meldingen formidles til rett instans.  
 
Ved behov for tekniske hjelpemidler bestilles 
nødvendige hjelpemidler fra kommunalt 
hjelpemiddellager. Det er bestillers ansvar å 
følge opp at pasient mottar hjelpemidlene iht. 
kommunens interne retningslinjer.  
 
Hvis behovet antas å være varig, må 
kommunen følge opp med søknad til NAV 
Hjelpemiddelsentral etter at bruker har 
mottatt korttidslån, iht. kommunens interne 
retningslinjer. 
Kommunen beslutter hvilke tiltak og/eller 
tekniske hjelpemidler som skal settes inn og 
bestiller dette 

 

Unntatt fra rutinen er behandlingshjelpemidler – gjelder både utstyr og forbruksmateriell.  
 
Behandling med behandlingshjelpemidler igangsatt av legespesialist i spesialisthelsetjenesten skal 
dekkes av Seksjon for behandlingshjelpemidler (BHM) ved Sykehuset Østfold. Dette gjelder 
uavhengig om pasienten behandles hjemme eller på institusjon.  
BHM SØ har finansieringsansvar for pasienter med bostedsadresse innenfor «gamle Østfold» fylke i 
tillegg til pasienter i Vestby kommune. Behandlingstid for søknader er inntil 5 arbeidsdager. 
 
Alle leger med spesialistgodkjenning som er ansatt i helseforetak/sykehus kan søke om lån av et behandlings-
hjelpemiddel innenfor sitt fagområde. Det samme gjelder spesialister i private sykehus som er offentlig 
godkjente og som har avtale med et regionalt helseforetak om tjenester som innbefatter behov for 
behandlingshjelpemidler. Legespesialister som har avtale om driftstilskudd med det regionale helseforetaket 
kan på samme måte søke om behandlingshjelpemidler. Leger som er under utdanning kan søke når dette skjer 
etter avtale med ansvarlig legespesialist. 
 

https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/AVTALER/05v1_190131_Utskrivning_overføring%20fra%20SØ%20til%20kommune%20-%20besluttet%2010.10.19.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/AVTALER/05v1_190131_Utskrivning_overføring%20fra%20SØ%20til%20kommune%20-%20besluttet%2010.10.19.pdf
https://behandlingshjelpemidler.no/utstyr/
https://behandlingshjelpemidler.no/forbruksmateriell/
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Tilsynsleger 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 med. Samtidig må det komme frem hvem som er opplærings/oppfølgingsansvarlig person. 
Fastleger kan ikke skrive søknad på behandlingshjelpemidler, men må henvise til spesialist. 

Ved behov for ytterligere forbruksmateriell eller ved feil og mangler på tildelt utstyr kan 
pasienten/institusjonen kontakte BHM på tlf. 69 86 53 60 mandag til fredag kl. 0800-kl.1545 
(sommer kl. 1500) 
Les mer på www.behandlingshjelpemidler.no  På internettsidene vil man finne søknadsskjema 
samt annen nyttig informasjon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.behandlingshjelpemidler.no/
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Sak s056-22 Statistikk avviksmeldinger  

Samhandlingsavvik for januar -  august 2022 pr. 31.08.2022 
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