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 Referat fra Faglig samarbeidsutvalg 
 

Tid: Torsdag 20. januar 2022 kl. 13.00 til 15.00 
Sted: 
 

Digitalt - Teams 

 

 
 
 

Kommuner 

 Fast  Vara  

Samhandlingssjef kommuner Guro Steine Letting (leder) √   

Fredrikstad, Hvaler  Ingebjørg Olsen √ Wenche Sydvold  

Aremark, Halden  Eva Cathrin Lindset √ Simon Iqbal  

Indre Østfold, Marker, Skiptvet Kristian Devold √ Morten Aalborg  

Moss, Rygge, Råde, Våler, 
Vestby 

Aud Palm √ Cathrine Retvedt  

Rakkestad, Sarpsborg  Karianne Jenseg Bergman √ Kirsti Engedahl  

Sykehuset Østfold 

Samhandlingssjef SØ Odd Petter Nilsen (nestleder) √   

Rådgiver samhandling Linda Eikemo √   

Samhandlingskontakt Medisin Mona Martinsen √ Maud Guttormsen  

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  
 

f = forfall     √ = møtt 
 

Kopi til:   

Samhandlingskontakter  
Postmottak kommuner Østfold                                                                     

  
Avdelingssjefer /seksjonsledere SØ 

 
 
 
 
 

Sakene som behandles i Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) og Faglig samarbeidsutvalg (FSU) skal 
som regel gjennomgås i to trinn, først som drøftingssak og deretter som beslutningssak. Drøfting 
og beslutning kan gjøres på ulike nivå. Ett-trinns saksbehandling kan gjøres når begge parter er 
enige om dette og sakens karakter tilsier det.  Beslutninger skjer gjennom konsensusprinsippet og 
er bindende for partene. 

  

mailto:Linda.eikemo@so-hf.no
mailto:odd.petter.nilsen@so-hf.no
mailto:gurs@fredrikstad.kommune.no
http://www.sykehuset-ostfold.no/
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For saksbakgrunn, vedlegg m.v. – se innkalling til møtet og vedlegg 
 

 
 
 
 

 

Sak s001-22 Godkjenne referat fra Faglig samarbeidsutvalg 16.12.2021 

Referatet er publisert her 
 
Vedtak 20.01.22: 

1. Faglig samarbeidsutvalg godkjente referatet fra 16.12.2021 

 

 
 
 

DRØFTINGSSAKER 
 
 

 

Sak s002-22 NHN: behov for like tjenesteadresser i kommunene 

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. 
 
Drøfting 20.01.22: 

 Fredrikstad/ Hvaler 
Hadde nylig en gjennomgang og derfor ingen intensjon om å endre oppsettet som ble 
vedtatt.  

 Sarpsborg 
Er generelt enige i at dette bør være likt, men ofte svarer ikke adressene til den interne 
organiseringen i kommunene. For Sarpsborg er det noen tjenester på listen som planlegges 
reetablert, ellers har Sarpsborg de fleste adressene på listen. 

 Flere av de andre kommunene melder om at det er sårbart dersom det skal adresseres til en 
dedikert person, flere kommuner har delte stillinger for de ulike adressene.  

 
Man tar diskusjonen tilbake til SØ for å spesifisere og se nærmere på enkelte adresser. Kommunene 
bør også se på om de kan dedikere de ulike adressene til definerte personer, som da viderefordeler. 

 
Resultat av drøfting 20.01.22: 

1. Faglig samarbeidsutvalg (FSU) ønsker mer informasjon om ulempene ved å ta i bruk alle 

adressene. Er det enkelt å rute henvendelser fra en gitt adresse til f. eks. en 

saksbehandlerenhet i kommunen? Kommunene finner ut av det tekniske til neste gang 

2. Sykehuset presenterer en oversikt over hvilke adresser som er aktive i hver kommune i neste 

møte 

SAKER BEHANDLET SIDEN FORRIGE MØTE 

BESLUTNINGSSAKER  

https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/FSU_Faglig%20samarbeidsutvalg/2022/Innkallinger/2022-01-20%20Innkalling%20FSU.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/FSU_Faglig%20samarbeidsutvalg/2022/Innkallinger/2022-01-20%20Vedlegg%20sakspapirer%20FSU.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/FSU_Faglig%20samarbeidsutvalg/2021/Referater/2021-12-16%20Referat%20FSU.pdf
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Sak s003-22 Årsmelding Helsefellesskapet 2021 

Partnerskapsmøtet avholdes 21. mars 2022 på Kalnes. Faglig samarbeidsutvalg skal utarbeide 
årsmelding for samhandlingsarbeidet i 2021 - 2022. Dokumentene skal legges frem til drøfting 
Strategisk samarbeidsutvalg i neste møte 11. februar 2022. SSU innstiller overfor Partnerskapsmøtet. 
 
Drøfting 20.01.22: 

 Årsmeldingen dekker det vi har arbeidet med, ingen innspill fra kommunen eller SØ. 
 

Resultat av drøfting 20.01.22: 
1. Faglig samarbeidsutvalg vedtar forslag til årsmelding 2021-22  

 
 

Sak s004-22 Handlingsplan for Helsefellesskapet 2022 

Partnerskapsmøtet avholdes 21. mars 2022 på Kalnes. Faglig samarbeidsutvalg skal utarbeide forslag 
til handlingsplan for neste periode 2022-2023. Dokumentene skal legges frem til drøfting Strategisk 
samarbeidsutvalg i neste møte 11. februar 2022. SSU innstiller overfor Partnerskapsmøtet. 
 
Drøfting 20.01.22: 

 Folkehelseperspektivet  
Det savnes et fokus på folkehelse da kommunene skal legge til rette for dette.  
-  Kan sykehusene og kommunene samarbeide om folkehelse, for å nå målene? 
- Kan vi nedsette en arbeidsgruppe, med f.eks. representasjon fra folkehelsekoordinatorer 

og kommuneoverlege, og sammen se på enkelte områder det kan fokuseres på? 
- Det er behov for en samlet enighet om hvilke områder som trenger mest fokus 
- Generell folkehelse er tidligere diskutert internt på sykehuset. Det er vanskelig for 

sykehuset å komme med spesifikke tiltak i hva man kan bidra med. Kommunen sitter 
med den største oversikten innen området. 

 

 Pasientsikkerhet 
Det er et ønske om en plan for en mer systematisk og koordinert handlingsplan for 
pasientsikkerhet. Hvordan kan sykehuset og kommunene samarbeide for å nå målene satt i 
handlingsplan for kvalitet og pasientsikkerhet? 

 

 Journalgjennomgangen 
- Har resultatet og tiltak etter journalgjennomgangen ført til noen bedringer? F.eks – 

innleggelsesrapport fra kommunen. 
- Er det aktuelt med en evaluering? 
- Sykehuset arbeidet i etterkant med å få meldingsflyt satt i system. 
- Samhandlingsavdelingen har laget en undervisningspakke for somatikk og psykiatri, og er 

godt i gang med arbeidet. Dette kan evalueres mot sommeren. 
- Det er et ønske om en felles evaluering. 

 

 Styringsdata ressursgruppe er opprettet – alle kommuner kan melde inn deltakere. 
  
Resultat av drøfting 20.01.22: 

1. Faglig samarbeidsutvalg vedtar forslag til handlingsplan 2022-23 med de innspillene som 

framkom i møtet. 
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ORIENTERINGSSAKER 

 

Sak s005-22 Referat fra underutvalg/annet 

Det foreligger følgende referat: 
a) Referat fra Pandemirådet 04.01.2022 (lenke) 

b) Referat fra KAD 23.11.2021 (lenke) 

c) Referat fra UFAB 25.11.2021 (lenke) 

d) Referat fra SUFF 26.11.2021 (lenke) 

Referater fra faste underutvalg 
Det er et ønske om å få en tydeligere spesifisering i innkallingen om det er noe fra referatene som 
skal diskuteres i FSU, eller andre forventninger fra medlemmene i FSU i forhold til referatene. 
Sekretariatet skal utarbeide en tydeligere oversikt med evt. kommentar under hvert referat dersom 
det er saker representantene bør kjenne til. 
 
Tidsbegrensede underutvalg 
Det er et ønske om et oversikt over pågående underutvalg, en kort status og underutvalg som er på 
vei til å etableres. Kan ledere for utvalgene komme i FSU og gi en kort orientering? 
 
Samhandlingsmidler 
FSU ønsker at orientering fra prosjektene om status underveis settes i system Da kan utvalget både 
holde seg godt orientert, og lære av det som fungerer og ikke fungerer i prosjekter det bevilges 
midler til. 
 
 

Sak s006-22 Statistikk avviksmeldinger  

Antall samhandlingsavvik mellom sykehuset og kommunene for 2021 ble presentert i innkalling. 
Totalt antall samhandlingsavvik: 276, av disse var 191 lukket per 06.01.2022. 
Av alle samhandlingsavvikene er det avvik innen disse 3 kategoriene som utpeker seg i størst grad: 

1. Mangelfull informasjon/ dokumentasjon/ epikrise 

2. Manglende kommunikasjon/ PLO 

3. Medikamenter/ resepter feil eller mangler 

Hittil i år har det kommet mange avviksmeldinger mellom kommuner og sykehus. De fleste har vært 
til sykehuset. Avvikene omhandler områdene nevnt over. 
 
Det vil presenteres en detaljert statistikk i fremtidige møter som ikke legges ved i møteinnkallingen. 
Fastlegeavvik har også en økende trend. 
  
 

Sak s007-22 Statistikk utskrivningsklare pasienter 

Følgende oversikter fulgte saken: 
Oversikt over USK-døgn somatikk januar – november 2021 
Oversikt over USK-døgn psykiatri januar – november 2021 
 
Det er gjort mange grep i forhold til utskrivningsklare pasienter. Dagens trend ansees som god. 
 
 
 

https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Pandemir%C3%A5d/2022/Pandemir%C3%A5d%20-%20referat%2022.01.04.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/KAD/Referat_fagutvalg%20KAD%20-%2020211123%20-%20forh%C3%A5ndsgodkjent.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/UF_AB/2021%20Referat/Referat%20UFAB%2021.11.25.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SUFF/Referat-SUFF-m%C3%B8te%2020211126.pdf
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Sak s008-22 Info om endringer som kan påvirke den annen part 

 
Checkware 
Checkware er en løsning for elektronisk utfylling av spørre- og kartleggingsskjema, diagnostiske 
intervju, psykometriske tester mm, som er innført og innføres i alle helseforetak i Helse Sør-Øst. 
Løsningen overfører resultater og skårer automatisk til pasientjournalsystemet DIPS.  
 
Checkware brukes av enkeltpasienter til å fylle ut elektroniske skjemaer før og underveis i behandling 
i klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling. Dette vil bidra til å hindre uønsket variasjon i 
behandlingen samt automatisere at kartleggingsskjemaer overføres direkte til DIPS. Behandlere og 
sekretærer vil kunne frigjøre tid som i dag brukes til å legge inn kartleggingsskjemaer manuelt. 
 
Med Checkware vil det være mulig å sende elektroniske kartleggingsskjemaer til 
lærere/barnehagelærere som kan levere disse elektronisk knyttet til pasient. Det vil bli gitt 
informasjon til skoler og barnehager når de blir involvert i dette. Så langt har Checkware vært 
utprøvd i 4 pilotseksjoner: 2 poliklinikker TSB, 1 DPS poliklinikk og 1 BUPP. 
 
 
 

EVENTUELT 

 
 
Transport av pasient hjem fra sykehuset 
Saken tas opp på bakgrunn av to avvik i en kommune. Det må legges en plan for å sikre at pasientene 
som har trappeoppgang uten heis kommer seg helt inn i sin bolig. Situasjonen blir utfordrende når 
pasienten ikke kan gå opp trappene selv av ulike grunner. 
 
Drosjen skal i utgangspunktet følge pasienten helt inn når det er mulig.  
Pasienttransport har to biler med trappeklatrere. 
Pasientreiser er kontaktet ang problemstillingen og samhandlingsavdelingen er på saken. 
 

- Det er ønskelig å se på bestillingsrutinene. 

- Kan kommunen informere sykehuset om boforhold når de sender innleggelsesrapport? 

- Sykehuset må spørre pasientene om hvordan de bor før pasienten sendes hjem. 

Sjekklister ved utreise? Kan det gjennomføres eller legges inn i noen allerede 

eksisterende rutiner ved utreise? 

Saken følges opp videre av sekretariatet. 
 
 
 
 

 

  


