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Møteinnkalling Faglig samarbeidsutvalg 
 

Tid: Torsdag 15.12 2022 kl. 12.00 til 15.00 
Sted: 
Formøte kl. 11-12: 

Adm. Bygg Kalnes 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 Gjørsund 

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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Sak s077-22 Godkjenne referat fra Faglig samarbeidsutvalg 27. oktober 

Utkast til referat fra Faglig samarbeidsutvalg møte 27. oktober er publisert her 
 
Behandling 16.12.2021: 

   
Forslag til vedtak 16.12.2021: 

1. Faglig samarbeidsutvalg godkjenner referat fra 27. oktober 2022. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DRØFTINGSSAKER 

 

Sak s078-22 Programkomite samhandlingsforum 

Det er besluttet at Faglig samhandlingsutvalg er programkomite og samhandlingssekretariatet er 
arbeidsutvalg for Samhandlingsforum 2023 (sak s044-22). Samhandlingsforum avholdes 12. april 
2023 på Inspiria science senter Sarpsborg. I dagens møte fortsetter arbeidet med programmet. 
 
Vedlegg: Programutkast 
Drøfting 15.12.2022: 

   
Forslag til resultat av drøftingen 15.12.2022: 

1. Faglig samarbeidsutvalg…. 

 

 

Sak s079-22 Rapport underutvalg for hoftebruddsbehandling i Østfold 

Faglig samarbeidsutvalg fikk oktober 2021 (sak s063-21) presentert bakgrunn for et ønsket prosjekt 
vedrørende et helhetlig pasientforløp for pasienter som er operert for hoftebrudd. Mandat og 
sammensetning ble vedtatgt i FSU 16.12 (sak s073-21). Prosjektet fikk utsatt innleveringen av 
rapporten til høsten 2022. Rapporten finnes her.  
 
I dagens møte går Frede Frihagen, overlege ortopedi og Denisa Velic, fagutviklingsrådgiver ortopedisk 
avdeling, gjennom hovedpunktene fra rapporten og anbefalinger videre.  
 
FSU skal i dagens møte skissere veien videre fra rapport til konkrete forbedringer. 
  
Vedlegg: Rapport fra underutvalget er vedlagt innkallingen 

SAKER BEHANDLET SIDEN FORRIGE MØTE 

BESLUTNINGSSAKER 

https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/FSU_Faglig%20samarbeidsutvalg/2022/Referater/2022-10-27%20Referat%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/FSU_Faglig%20samarbeidsutvalg/2021/Referater/2021-10-28%20Referat%20FSU.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/FSU_Faglig%20samarbeidsutvalg/2021/Referater/2021-12-16%20Referat%20FSU.pdf
https://red-sykehuset-ostfold.hn.nhn.no/seksjon/Samhandling/Documents/FSU_Faglig%20samarbeidsutvalg/Dokumenter%20og%20presentasjoner/Rapport%20underutvalg%20hoftebrudd%20%C3%98stfold%20v2.0.pdf


 

~ 4 ~ 

 

Drøfting 15.12.2022: 

   
Forslag til resultat av drøftingen 15.12.2022: 

1. Faglig samarbeidsutvalg…. 

 
 

Sak s080-22 Utkast til Årsmelding 2022 og Handlingsplan 2023 for Helsefellesskapet  

Årsmelding for inneværende periode og Handlingsplan for neste eperiode skal vedtas i 
Partnerskapsmøtet 13.3.2023. Saksgangen er slik at Faglig samarbeidsutvalg lager utkast til begge 
dokumentene og Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) gjennomgår utkastene og lager en innstilling 
overfor Partnerskapsmøtet. FSU har møte 19.1.23 og må enes om utkast i dette møtet slik at SSU kan 
innstille i sitt møte 10.2.23. 
 
Forslag til årsmelding og Handlingsplan legges fram i møtet.  
Drøfting 15.12.2022: 

   
Forslag til resultat av drøftingen 15.12.2022: 

1. Faglig samarbeidsutvalg…. 

 
 

ORIENTERINGSSAKER 
 

 

Sak s081-22 Retningslinje 11 samarbeid om beredskap 

Den 2. november var 17 beredsskapsledere fra kommuner og sykehus samlet for å starte 
ferdigstillelsen av retningslinje 11 med 4 underordnede retningslinjer.  
Status: 

• Overordnet retningslinje 11 er allerede revidert og godkjent.  
• Retningslinje 11A – samarbeid i den akuttmedisinske kjeden er også godkjent 
• Beredskapsansvarlige i kommuner og sykehus arbeider nå med å ferdigstille retningslinjene 

• 11B – Epidemier og pandemier 
• 11C – Bortfall av infrastruktur (mobil, bredbånd, strøm, vann ..) 
• 11D – Forsyningssvikt (tilgang på medisiner osv. 

Det var bred enighet om de store linjene og at dette er nyttig arbeid. I tillegg til å arbeide med de 
konkrete punktene 11B-D, var det enighet om at Helse-CIM bør være vårt felles 
kommunikasjonsplattform og at det vil sannligvis vil være behov for et lokalt beredsksparåd som kan 
innkalles på kort varsel. 
Det videre arbeidet vil foregå digitalt og på Helse-CIM. Beredskapssjef på sykehuset, Knut Steinar 
Isaksen tar initiav til at å invitere deltakerne til denne plattformen. 
 
Vedlagt innkallingen er referat fra møtet. 
 

Sak s082-22 Pakkeforløp kreft hjem -status 

• 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. 

• Det skal gjennomføres samtale med pasient/ kartlegging av pasientens livssituasjon utover 
kreftbehandling dvs. behov for psykososial oppfølging  
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• Pakkeforløpet inneholder 3 samhandlingspunkt:  
• Behovskartlegging i spesialisthelsetjenesten etter en kreftdiagnose (og residiv) 

- Elektronisk melding til kommunen (dit kommunen selv bestemmer) 

• Behovskartlegging i kommunen ca. 3–4 måneder etter en kreftdiagnose  
• Behovskartlegging i kommunen ca. 12–18 måneder etter en kreftdiagnose 

• Status:  
Flere kommuner jobber med struktur for mottak / oppfølging og kartlegging 2 og 3. Noen er 
allerede klare.  

• Sykehuset etablerer prosjekt kreftavdelingen i des. 2022 for å etablere en bærekraftig ordning 
for inklusjon av pasienter og gjennomføring av kartlegging nr. 1. Alle avdelinger i SØ skal i løpet 
av neste år inkluderes i ordningen. 

 
Helse Sør-øst arrangerte 1. desember en dialogkonferanse «Pakkeforløp hjem for pasienter med 
kreft». Målet med konferansen var erfaringsutveksling, samhandling og læring på tvers i regionen når 
det gjelder implementering av pakkeforløpet.  
 
Deltakere fra Østfold:  
Ellen Hege Rosseland Hansen, kreftkoordinator, Halden og Aremark 
Ann Kristin Gjerlaug, kreftkoordinator, Vestby kommune 
Gine Solli Madsen, kreftkoordinator, Rakkestad kommune 
Heidi Meisingset, kreftkoordinator, Sarpsborg kommune 
Ragnhild Skarpaas Andersen, kreftkoordinator Råde kommune 
Andreas Stensvold, avdelingssjef, Kreftavdelingen, Sykehuset Østfold 
Elisabeth Holm, seksjonsleder kreftavdelingen, Sykehuset Østfold 
Mette Linden, forløpskoordinator, kirurgisk avdeling, Sykehuset Østfold 
Ellen Pahle Anker, Sykehuset Østfold 
 
Hvordan skal sykehus og kommuner snakke oss sammen for å sikre godt og effektivt samarbeide?  
– Worskshop med kreftkoordinatorer, fastleger og kreftavdelingen og kreftforeningen? 
 
Deltakere fra Østfold er invitert til å fortelle om hvordan kommunen og sykehuset arbeider med 
pakkeforløpet. 
 
 

Sak s083-22 Handlingsplan barn og unge – psykisk helse - status 

Oppfølging og status:  
Mandat og sammensetning fast underutvalg for psykisk helse barn og unge (UBUP) ble godkjent i SSU 
18.11 (sak u045-22). Innmelding av representanter pågår med frist 9. desember. 
 
FACT-ung-team   
Saken ble drøftet i FSU 28.4 (sak s016-22)  
Det kan etableres inntil 5 team – kommunene melder sin interesse til BUP.   
Status etablering:  

 Fredrikstad planlegger (Hvaler kan være med Fredrikstad hvis de ønsker) 

 Sarpsborg er i pilot (Rakkestad vurderes) 

 Indre rigger dette nå (Marker og Skiptvet har ikke meldt sin interesse) 

 Halden/Moss har ikke tatt initiativ 

 

https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SSU_%20Strategisk%20samarbeidsutvalg/2022/Referater/2022-11-18%20Referat%20SSU.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/FSU_Faglig%20samarbeidsutvalg/2022/Referater/2022-04-28%20Referat%20FSU.pdf
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Felles nettsider som samler informasjon om tilbud mm rettet mot barn og unge i kommunene. Felles 
nettside ble presentert for FSU 28.4 (sak s015-22). Det foreslås at en slik nettside legges til 
Kompetansebroen.   
 
 

Sak s084-22 Kompetanseboen Østfold - Status 

Funn og anbefalinger fra prosjektet Kompetansebroen i Østfold ble presentert for SSU 11. november 
2021 (sak u051-21). Lokal redaksjon for KBØ arbeider med å utvikle samhandlingssidene. I tillegg skal 
legesidene utvikles da Samnet, tidligere Fastlegeportalen stenger 1. desember, og det ikke finnes noe 
annet alternativ. SSU fikk 18.11 (sak u050-22) en presentasjon om arbeidet som er gjort i 
Kompetansebroen siden sist. 
 
På samhandlingssidene har det siden sist blir utarbeidet ressurssider for prosjektet Hva er innafor, 
som mottok samhandlingsmidler i 2021. Siden for helhetlig pasientforløp Hoftebrudd (sak s079-22, 
dagens møte) arbeides med. Forum for sykehjemsmedisin publiserer diverse kurs som inneholder 
tema mellom sykehusets leger, sykehjemsleger, KAD-leger og fastleger mm. 
 
I dagens møte informerer Karen Kvale Saugestad fra fag- og kompetanse avdelingen og lokal 
redaksjon Kompetansebroen, FSU om status for arbeidet.  
 
 

Sak s085-22 Sårbehandling i Østfold – mulig prosjekt 

I 2016 fikk Fredrikstad kommune, tildelt 110 000,- i samhandlingsmidler, i forbindelse med prosjektet 
samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og sykehuset østfold om sårpasienter. Hovedmålet med 
prosjektet var å etablere gode rutiner for samarbeid mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten 
rundt sårpasienter. 27 sårkontakter fra etatene omsorgssentre, hjemmesykepleie og medisinske 
tjenester hospiterte på kirurgisk poliklinikk en dag hver. I tillegg ble det utarbeidet et teoretisk 
opplæringsopplegg for økt kompetanse. Kartleggingene prosjketet gjorde i 2016 og 2017 viste at 
antall sår var noe redusert i tillegg til skiftefrekvens. 
 
Kroniske leggsår 
Kroniske sår er assosiert med økt dødelighet og sykelighet, på grunn av infeksjon, smerter, 
begrensninger i daglig aktivitet og nedsatt livskvalitet. I aldersgruppa over 65 år er det anslått at 3-4 
% har kroniske sår. En fastlege har i gjennomsnitt 1-5 pasienter med kroniske sår på sin liste, de fleste 
er eldre. De vanligste kroniske sårene er venøse leggsår, diabetisk fotsår, trykksår og arterielle sår. 
For å få til en effektiv behandling er det viktig å stille riktig diagnose. I Sverige tilsvarer utgiftene ved 
behandling av leggsår ca. 1,5 % av det totale helsebudsjettet. Årlige kostnader til behandling per 
pasient er beregntet til rundt 110 000 svenske kroner når indirekte omkostninger tas med. Det er 
liten grunn til å tro at kostnadene er mindre i Norge. (Ref: Norsk elektronisk legehåndbok). 
 
I 2016 ble det fremmet et representantforslag om forebygging og behandling av kroniske sår til 
Stortinget. Forslaget beskriver godt utfordringene for pasienter og helsepersonell i sykehus og 
kommunehelsetjeneste  – som er ganske like i dag: 
Dokument 8:91 S (2016-2017) - stortinget.no 
 
Hvilket behov har kommunene i forbindelse med sårbehandling?  
 
 

Sak s086-22 Strategisk samarbeidsutvalg 

Muntlig orientering  

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/2021/Referater/2021-11-18%20Referat%20SSU.pdf
https://www.kompetansebroen.no/leger-ostfold?o=ostfold
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SSU_%20Strategisk%20samarbeidsutvalg/2022/Referater/2022-11-18%20Referat%20SSU.pdf
https://www.kompetansebroen.no/samhandling?o=ostfold
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2016-2017/dok8-201617-091s/?all=true
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Sak s087-22 Referat fra underutvalg/annet 

Det foreligger følgende referat 
 

Utvalg/ råd Møtedato Lenke Aktuelle saker for FSU 

SSU 18.11.2022 referat u046-22 

KAD 20.09.2022 referat  

UFAB 13.09.2022 referat  

SUFF 16.09.2022 referat  

 

 

Sak s088-22 Statistikk avviksmeldinger  

Statistikk over avviksmeldinger er tidligere hentet fra Samnet. Derimot er Samnet nå avviklet som 
tidligere informert i FSU (s056-22). Det vil arbeides videre med en rapport for presentasjon av 
samhandlingsavvik fremover. 
 
Nedenfor følger en status for samhandlingsavvik pr. 29.11.22: 

Samhandlingsavvik totalt 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

331 324 374 263 276 209 

  

  
 
Det er også en nedgang i samhandlingsavvik fra kommunene vedrørende melderutiner jfr. 
retningslinje 5: 
 

Ikke meldt: 2021 2022 

Innleggelse 11 11 

USK 18 8 

Helseopplysninger 27 11 
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https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SSU_%20Strategisk%20samarbeidsutvalg/2022/Referater/2022-11-18%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
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/FSU_Faglig%20samarbeidsutvalg/2022/Referater/2022-09-15%20Referat%20FSU.pdf
https://kvalitet.so-hf.no/docs/pub/DOK10225.pdf
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Samhandlingsavvik kan meldes på følgende punkter: 

Sak s089-22 Statistikk utskrivningsklare pasienter  

Oversikt over USK-døgn somatikk - oktober 2022:  

 
 
 Oversikt over USK-døgn psykiatri - oktober 2022: 
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Sak s090-22 Info om endringer som kan påvirke den annen part 

  

EVENTUELT 

 
 
 
 


