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Sak s059-22 Godkjenne referat fra Faglig samarbeidsutvalg 15. september 

Utkast til referat fra Faglig samarbeidsutvalg møte 15. september 2022 er publisert her 
 
Behandling 27.10.2022: 

   
Forslag til vedtak 27.10.2022: 

1. Faglig samarbeidsutvalg godkjenner referat fra 15. september 2022. 
 
 

Sak s060-22 Tvang etter smittevernloven 

Prosedyren tvang etter smittevernloven, er revidert. Den største endringen er at den ikke nå kun 
omfatter koronapandemi, men smitte generelt. Prosedyren er vurdert av Josten Vist - juridisk 
avdeling SØ, Jon Birger Haug - smittevernoverlege SØ, og klinikk for psykisk helsevern. 
Fra sykehusets side anses altså denne prosedyren klar for godkjenning. 
 
Til dagens møte: Kommunene må vurdere innspill til endring fra sykehuset og vurdere den sett fra 
kommunenes ståsted. 
 
Prosedyren er vedlagt. Endringer markert med rødt. 
Behandling 27.10.2022: 

   
Forslag til vedtak 27.10.2022: 

1. Faglig samarbeidsutvalg (FSU) godkjenner revidert utkast til prosedyre for tvang etter 

smittevernloven. 

 
 

Sak s061-22 Samarbeid om rekruttering – felles utlysning av sommervikariater for 
leger og status for poengskjema LIS 1 

Bakgrunn: Saken ble først meldt fra Fredrikstad kommune og tatt opp i FSU 16. desember 2021 (sak 
s075-21). 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 diskutert i flere møter i FSU (sak s014-22, s026-22). 
 
I forrige FSU (sak s053-22) ønsket kommunene at poengskjema skulle oppdateres med 
arbeidserfaring som fastlegevikar, eller med KAD, korttid og USK, slik det opprinnelig forelå, for mer 
likestilling med akuttmottakserfaring. SØ foreslår felles sommer utlysninger.  
I dagens møte melder kommuner som er interesserte i felles sommerutlysning ifra i møtet, slik at en 
arbeidsgruppe settes ned for dette arbeidet. Det orienteres om status på oppdatering av 
poengskjema i dagens møte. 
 

SAKER BEHANDLET SIDEN FORRIGE MØTE 

BESLUTNINGSSAKER 

https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/FSU_Faglig%20samarbeidsutvalg/2022/Referater/2022-09-15%20Referat%20FSU.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/FSU_Faglig%20samarbeidsutvalg/2021/Referater/2021-12-16%20Referat%20FSU.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/FSU_Faglig%20samarbeidsutvalg/2021/Referater/2021-12-16%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/2022-06-16%20Referat%20FSU.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/FSU_Faglig%20samarbeidsutvalg/2022/Referater/2022-09-15%20Referat%20FSU.pdf
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Behandling 27.10.2022: 

   
Forslag til vedtak 27.10.2022: 

1. Faglig samarbeidsutvalg beslutter at det nedsettes en arbeidsgruppe som skal arbeide med 

felles sommerutlysning av sommervikarer for leger/ medisinstudenter med lisens. 

 

Sak s062-22 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. Mandatet ble presentert for FSU 15.9 (sak s047-22) og mandatet skulle 
oppdateres etter de innspill som fremkom i møtet. 
 
Klinikk for kvinne-barn SØ melder om at hvis det er interesse for tallfesting av pågangen til 
poliklinikken finnes det tilgjengelige tall på dette. Statistikk fra kommunen på hvor mye 
jordmorresursser de har og hvilke oppgaver tjenesten har, finnes også. 
 
Oppdatert mandat i vedlegg til sakspapirer, endring markert med rødt. 
Behandling 27.10.2022: 

   
Forslag til vedtak 27.10.2022: 

1. Faglig samarbeidsutvalg godkjenner mandatet til Underutvalg for revisjon av retningslinje 8 

med de innspillene som kom i møtet. 

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

innen 01.11.2022 

 
 

Sak s063-22 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 
diskuterte felles kartlegging av kapasitet og forbruksmønster før sommeren (u019-22). Det ble 
foreslått å nedsette et tidsavgrenset underutvalg for å finne hensiktsmessige styringsdata til dette 
arbeidet. 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». 
 
Utkastet til mandatet til det tidsavgrensede underutvalget ble presentert for FSU 15.9 (sak s048-22). 
Indikatorene ble diskutert, og det var enighet om at utvalget selv velger aktuelle indikatorer. 
Forslaget til mandatet finnes i vedlegg til sakspapirer og skal godkjennes i dagens møte. Disse 
representantene er foreløpig foreslått fra SØ og KHT: 
 

Fra kommune Navn Tittel 

Fredrikstad Agastiah Perinpasivam Rådgiver velferdsteknologi, stab for 
virksomhetsstyring og økonomi 

Sarpsborg Ida Dehlin Moe Virksomhetsleder forvaltning og utvikling 

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/FSU_Faglig%20samarbeidsutvalg/2022/Referater/2022-09-15%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/FSU_Faglig%20samarbeidsutvalg/2022/Referater/2022-09-15%20Referat%20FSU.pdf
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Halden  Kari Lehrmann Rådgiver/ medisinskfaglig, stab helse og 
mestring 

Mosseregionen Mette Thomson Rådgiver 

Indre østfold Kristian Devold Seksjonsleder 

Marker     

Rakkestad     

Fra Sykehuset     

Psykisk helsevern og rus Ragnhild Tranøy Avdelingssjef 

  Liv Marit Sundstøl Prosessdirektør 

 Klinikk for medisin Volker Solyga Klinikksjef 

  Odd Petter Samhandlingssjef 

Analyse Marianne Wik Økonomidirektør 

 
Mandat i vedlegg til sakspapirer. 
Behandling 27.10.2022: 

   
Forslag til vedtak 27.10.2022: 

1. Faglig samarbeidsutvalg godkjenner mandatet for tidsavgrenset underutvalg for felles 

kartlegging av kapasitet og forbruksmønster i Østfold med de innspillene som kom i møtet 

2. Kommunene melder inn, til Samhandlingssekretariatet, representanter til utvalget innen 

01.11.2022. 

 
 
 
 
 
 

DRØFTINGSSAKER 

 
 

Sak s064-22 Fast underutvalg psykisk helse barn og unge 

Bakgrunn: Strategisk samarbeidsutvalg besluttet i møtet 3.6 (sak u017-22), at et fast underutvalg for 
psykisk helse barn og unge, skulle nedsettes. I FSU 15.9 (sak s046-22) ble utkastet til mandatet for 
underutvalget, drøftet. Hvem som skulle representere kommunene i underutvalget ble mest 
diskutert. I dagens møte skal oppgaver og sammensetning vurderes. Bl.a: Forslag til nettverksgruppe: 
deltakere beskrevet i mandatet? Skal underutvalget evalueres et år etter oppnevning? 
   
Mandat i vedlegg 
Drøfting 27.10.2022: 

   
Forslag til resultat av drøftingen 27.10.2022: 

1. Faglig samarbeidsutvalg (FSU) godkjenner utkastet til mandatet for fast underutvalg psykisk 

helse barn og unge. 

2. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) beslutter det endelige forslaget i neste møte SSU – 

11.11.2022. 

 
 

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/FSU_Faglig%20samarbeidsutvalg/2022/Referater/2022-09-15%20Referat%20FSU.pdf
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Sak s065-22 Felles arbeid med kvalitetsforbedring 

I Faglig samarbeidsutvalg 15.9 (sak s050-22) ble aktuelle punkter for arbeid om felles 
kvalitetsforbedring, diskutert. Punktene var beskrevet i innkallingen (sak s05-22). I dagens møte 
presenterer de kommunale representantene tilbakemeldinger om punktene, fra saksbehandlere i de 
respektive kommunene. 
 
Drøfting 27.10.2022: 

   
Resultat av drøftingen 27.10.2022: 

1. Faglig samarbeidsutvalg  

 
 

Sak s066-22 Samhandlingsforum 2023 

I forrige FSU 15.9 (sak s044-22) ble det besluttet at Faglig samarbeidsutvalg er programkomite for 
neste års samhandlingsforum og sekretariatet er arbeidsutvalg. Tema og gjennomføring ble foreslått. 
SSU kom med forslag i sitt møte 23.9 (sak u038-22). Tema som er foreslått av FSU og SSU er: 

 En av de 4 hovedgruppene som hovedtema 

 Oppfølging av «hva er innafor» 

 Digital hjemmeoppfølging DHO 

 Prioriteringer i livets siste fase – prosjekt som skal starte opp 

 Samhandling om barn og unge på LV 

 Prosjekt KOLS og hjertesvikt 

 Virkelighetsbeskrivelsen av helsevesentet 

o Fremtiden og etikk – Reidun Førde, professor i medisinsk etikk OUS er forspurt og har 

takket ja. 

o Kapasitet og påvirkningen på driften 

o Utfordringer i helsetjenesten og synliggjøring av disse 

 Oppgavedeling 

 Positive avvik man kan lære noe av 

 Felles utviklingsplan 

Forslag til dato: 12. april 2023. Forslag til programinnhold og lokasjon presenteres for FSU i dagens 
møte. FSU skal beslutte dato og lokasjon for Samhandlingsforum 2023. 
 
Drøfting 27.10.2022: 

   
Forslag til resultat av drøftingen 27.10.2022: 

1. Faglig samarbeidsutvalg beslutter at Samhandlingsforum 2023 berammes 12. april 2023, på.. 

 

 

 
 
 
 

https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/FSU_Faglig%20samarbeidsutvalg/2022/Referater/2022-09-15%20Referat%20FSU.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/FSU_Faglig%20samarbeidsutvalg/2022/Innkallinger/2022-09-15%20Innkalling%20FSU.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/FSU_Faglig%20samarbeidsutvalg/2022/Referater/2022-09-15%20Referat%20FSU.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SSU_%20Strategisk%20samarbeidsutvalg/2022/Referater/2022-09-23%20Referat%20SSU.pdf
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Sak s067-22 Saksbehandling samhandlingsavvik 

Saken ble tatt opp i FSU 15.9 (sak s056-22). Prehospital avdeling hadde meldt inn en sak om et 
samhandlingsavvik som ikke hadde nådd legevakten i en kommune, over en måned etter at det var 
sendt fra sykehuset.  
 
I retningslinje 16 - Rutine for håndtering av avvik fra retningslinjer godkjent av Samhandlingsutvalget, 
under kapittel avikshåndtering, punkt 7, beskrives: Rask saksbehandling er viktig for læringsutbyttet. 
Den avviket er rettet mot skal sørge for å lukke avviket og sende svar til melder i løpet av 30 dager.  
 
Alle samhandlingsavvik til kommunene adresseres samhandlingskontakt eller avviksansvarlig for 
videre distribusjon. I forbindelse med dette ønskes en avklaring på om kontakten avviket er 
addressert til har en stedfortreder ved lengre fravær, som videresender avvikene slik at prosessen 
ikke stopper opp. 
 
Drøfting 27.10.2022: 

   
Forslag til resultat av drøftingen 27.10.2022: 

1. Faglig samarbeidsutvalg…. 

 
 
 

ORIENTERINGSSAKER 
 

 

Sak s068-22 Temasak: Nettverksgruppe for friskliv og mestring 

Lise Karin Jensen fra Seksjon opplæring, Sykehuset Østfold, Danial Orvik fra Moss kommune, Camilla 
Hauge Brarud fra Råde kommune og Catrine Storstrøm fra Vestby kommune, møter Faglig 
samarbeidsutvalg på Teams og forteller om arbeidet i nettverksgrupen.  
 
 
 

Sak s069-22 Innovativ rehabilitering 

Indre Østfold kommune fikk bevilget midler i statsbudsjettet i både 2016 og 2017, i forbindelse med 
et nasjonalt prosjekt om rehabilitering. Det overordnede målet for prosjektet var at det skulle 
utvikles innovative løsninger for en styrket rehabiliteringstjeneste i Indre Østfold. 
 
Samfunnsbasert rehabilitering har som utgangspunkt at rehabilitering er mer enn helsetjenester, og 
er basert på personens egne mål og verdier. Tverrfaglig vurderingsteam er en del av Prosjekt 
Innovativ Rehabilitering og enhet Rehabilitering, læring og friskliv i Indre Østfold kommune. 
Prosjektet, enheten og teamet jobber systematisk for å styrke kommunal rehabilitering, ved bruk av 
teknologi, tverrfaglighet, riktig intensitet og samhandling. Alt med utgangspunkt i 
personperspektivet, slik at personen eier sin egen rehabiliteringsprosess. 
 
Saken presenteres v/ Kristian Devold, seksjonsleder Behandling og mestring Indre Østfold kommune. 
 
 

https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/FSU_Faglig%20samarbeidsutvalg/2022/Referater/2022-09-15%20Referat%20FSU.pdf
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Sak s070-22 Behandlingshjelpemidler status i kommunene 

I forrige møte i FSU (sak s049-22), ble revidert retningslinje 13 – tekniske hjelpemidler, godkjent. 
Noen avklaringer var ønskelig i etterkant av møtet. Disse omfattet:  
 
Tilgjengeligheten til tekniske hjelpemidler i kommunene? Status for helg og kveld? 
Finnes det en ordning for reparasjon av ødelagte hjelpemidler? 
Oversikten viser tilgjengelighet i kommune for utkjøring av hjelpemidler og reparasjon. Disse 
opplysningene er gitt av kommunen på e-post. Det mangler noen opplysninger.  
Disse kan gis i dagens møte. 
 

Kommune Åpningstid/ utkjøring 
hjelpemidler 

Reparasjon av 
hjelpemidler 

Rakkestad kommune Man-fre 08.00-15.00   

Indre Østfold kommune Man-fre 07.00-14.30 Man-fre 0700-1430 

Våler kommune Man-fre God tilgjengelighet 

Aremark kommune Man-fre inkl. kveld Man-fre 08.00-15.00 

Marker kommune* Man-fre 08.00-15.00   

Fredrikstad kommune Man-fre dagtid Man-fre dagtid 

Sarpsborg kommune Hele døgnet hele uken 
(hj.spl har tilgang) 

 Man-fre dagtid 

Hvaler kommune 
 

  

Moss kommune Man-fre 08.00-15.30 Man-fre 08.00-15.30 

Skiptvet kommune Hele døgnet hele uken 
(hj.spl har tilgang) 

Man-fre 08.30-15.00 

Råde kommune 
 

  

Halden kommune Man-fre 08.00-15.00 Man-fre 08.00-15.00 

Vestby kommune Man-fre 08.00-15.30   

 
Tidspunkter for tilgjengelighet for utlevering av - og lager for hjelpemidlene varierer i kommunene. 
Noen kommuner melder om bedre lagerbeholdning enn andre. Essensielt er god og tidlig planlegging 
av USK pasienter som er i behov av hjelpemidler. Flere kommuner kan bistå i enkle reparasjoner av 
hjelpemidler de har lov til å reprarere. Komplekse saker og avansert teknikk går ofte via NAV.  
 
Hvordan fungerer logistikken med pasienter som allerede er innlagt, og er i behov av sin elektriske 
rullestol under oppholdet på sykehuset? Internt kjørekontor på sykehuset kan kontaktes for bistand i 
å organisere henting av rullestolen på privat adresse. Dette går via Bring eller rullestol taxi. 
Avdelingen pasienten ligger på belastes transporten. 
 
Drøfting 27.10.2022: 

   
Forslag til resultat av drøftingen 27.10.2022: 

1. Faglig samarbeidsutvalg…. 

 
 
 
 

https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/FSU_Faglig%20samarbeidsutvalg/2022/Referater/2022-09-15%20Referat%20FSU.pdf
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Sak s071-22 Pakkeforløp hjem 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. Mer om 
pakkeforløpet her. Saken ble sist diskutert i FSU 28. april (sak s012-22). Det er ønskelig med en status 
for arbeidet om implementering i kommunen og sykehuset. 
 
 

Sak s072-22 Strategisk samarbeidsutvalg 

Muntlig orientering  
 
 

Sak s073-22 Referat fra underutvalg/annet 

Det foreligger følgende referat 
 

Utvalg/ råd Møtedato Lenke Aktuelle saker for FSU 

SSU 23.09.2022 referat  

KAD 20.09.2022 referat  

UFAB 13.09.2022 referat  

SUFF 16.09.2022 referat Sak 10-22 

 
 

Sak s074-22 Statistikk avviksmeldinger  

Samhandlingsavvik for januar – oktober 2022 pr. 13.10.2022, samt samhandlingsavvik i samme 
tidsperiode med saksbehandlingstid på over 30 dager, i vedlegg til sakspapirer. 

https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/hjem-for-pasienter-med-kreft
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/2022-09-23%20Referat%20SSU.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/KAD/Referat_fagutvalg%20KAD%20-%2020220920%20-%20forh%C3%A5ndsgodkjent.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/UF_AB/2022%20Referat/Referat%20%20UFAB%2022.09.13.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SUFF/Referat-SUFF-m%C3%B8te%2020220916.pdf
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Sak s075-22 Statistikk utskrivningsklare pasienter  

Oversikt over USK-døgn somatikk 2022:  

 
 
 Oversikt over USK-døgn psykiatri 2022: 
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Sak s076-22 Info om endringer som kan påvirke den annen part 

  

EVENTUELT 

 
 
 
 


