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 Referat fra Faglig samarbeidsutvalg 
 

Tid: Torsdag 15. september 2022 kl. 12.00 til 15.00 
Sted: 
 

Administrasjonsbygget Kalnes – rom 122 
 

 

 
 
 

Kommuner 

 Fast  Vara  

Samhandlingssjef kommuner Guro Steine Letting (leder) √   

Fredrikstad, Hvaler  Christine Rud √ Anne-Line Dahle  

Aremark, Halden  Eva Cathrin Lindset f Kjersti Gjøsund √ 

Indre Østfold, Marker, Skiptvet Kristian Devold √ Morten Aalborg  

Moss, Rygge, Råde, Våler, 
Vestby 

Cathrine Retvedt f Aud Palm f 

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 f Finn Arild Andersen 
(kun formøte) 

√ 

Observatører: 

Brukerrepresentant Hanne S Petersen √ Svein Gurvin  

Ansattes representant Lloyd Forbes - LO 
f Dag Werner Larsen - 

UNIO 
 

Fastlege/PKO Petter Samuelsen f 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:gurs@fredrikstad.kommune.no
mailto:odd.petter.nilsen@so-hf.no
http://www.sykehuset-ostfold.no/
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For saksbakgrunn, vedlegg m.v. – se innkalling og vedlegg 
 

 
 
 
 

 

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

Referatet er publisert her 
 
Vedtak 15.09.22: 

1. Faglig samarbeidsutvalg godkjente referatet fra 16. juni 2022 

 

Sak s042-22 Utkast til møteplan for Helsefellesskapet 2023 

Utkast til møteplanen lå vedlagt sakspapirer. Det foreslås at FSU 31.august flyttes til 7. september. 
 
Vedtak 15.09.22: 

1. Faglig samarbeidsutvalg godkjenner møteplanen for Helsefellesskapet 2023, med endringen 

som ble foreslått. 

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

 

Sak s043-22 Tildeling av samarbeidsmidler etter søknad 

Det er mottatt 4 søknader om samhandlingsmidler i år:  
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) 

Les mer om samhandlingsmidler og søknadene her. Søknadene ble diskutert /drøftet i forrige møte 
FSU (s030-22). 
 
Drøfting 15.09.22: 

 Det er enighet om at alle søknadene bør imøtekommes da de er gode og relevante. 

 Søknad nr. 4 Felles kompetanseplan 

o I forrige møte i FSU ble foreslått å redusere søknadssummen. Tilbakemeldingene fra 

prosjektet etter tilbakemeldingene fra FSU er risiko for at de må nedskalere 

prosjektet. Eksempelvis sløyfe en av gruppene, skrøpelige eldre eller kronisk syke.  

o Dersom man må velge mellom skrøpelige eldre eller kronisk syke foreslår FSU at 

skrøpelige eldre prioriteres for å imøtekomme de utfordringene fremtiden vil by på 

innen denne gruppen.  

o Kan det likevel være en overføringsverdi til kronisk syke?  

o Fag - og kompetanseavdelingen i SØ støtter prosjektet.  

o Felles kompetanseplan er nyttig, spesielt opp mot ressurser og oppgaveglidning som 

er sentrale temaer i tiden fremover. 

SAKER BEHANDLET SIDEN FORRIGE MØTE 

BESLUTNINGSSAKER  

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/Innkallinger/2022-09-15%20Vedlegg%20sakspapirer%20FSU.pdf
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/seksjon/Samhandling/Documents/FSU_Faglig%20samarbeidsutvalg/2022/Referater/2022-06-16%20Referat%20FSU.pdf
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 Det er forslag om at alle søknadene får tildelt samhandlingsmidler. For at alle skal få må 

summene reduseres da de totalt overskrider tildelte midler. Man ønsker å tildele alle 

prosjektene midler, og velger å redusere summen til alle prosjektene: 

o Søknad 1. bad om 123 000 kr. Foreslås tildelt: 100 000 kr. 

o Søknad 2. bad om 158 800 kr. Foreslås tildelt: 140 000 kr. 

o Søknad 3. bad om 184 000 kr. Foreslås tildelt: 170 000 kr. 

o Søknad 4. bad om 535 000 kr. Foreslås tildelt: 393 000 kr.  

 Kan alle prosjektene gjennomføres med de nye foreslåtte summene? 

 FSU ønsker tilbakemelding om status underveis for prosjekter som er tildelt 

samhandlingsmidler. 

 Det foreslås at ved neste utlysning av samhandlingsmidler, markedsføres dette i større grad, 

for å stimulere flere til å utarbeide søknader. 

Vedtak 15.09.22: 
1. Faglig samarbeidsutvalg ble enige om at: 

a. Kartlegge bruken av piccline/ midline, tildeles: 100 000,- 

b. Pasientforløp fra legevakt til KAD, tildeles: 140 000,-  

c. Vurdering av barn på legevakt, tildeles: 170 000,-   

d. Felles kompetanseplan, tildeles: 393 000,- 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
Drøfting 15.09.22: 

 Forslag til tema: 

o Oppfølging av «hva er innafor?»  

o Digital hjemmeoppfølging - DHO? 

o Rød tråd. Noe som favner alle? Både psykiatri og somatikk? 

o Ønskes det et program som favner bredt med mange forskjellige saker og 

fagområder eller skal vi konsentrere oss noen få temaer? 

o En av de 4 hovedgruppene som hovedtema? 

o Prioriteringer i livets siste fase? Prosjektet som skal starte opp? 

o Virkelighetsbeskrivelsen av helsevesenet – hva vil vi møte i tiden fremover – etikk 

o Oppgavedeling. 

o Avvik man kan lære av – positive avvik/ positive historier? Hva ble gjort for at 

situasjonen ble løst så bra? 

o Samhandling om barn og unge i legevakt.  

o Felles utviklingsplan (SSU) kommune og SØ – for å kunne ivareta fremtiden 

https://kvalitet.so-hf.no/docs/pub/DOK29797.pdf
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 Forslag til dato og sted: 

o Fortsette i Rakkestad? Kan det hende det blir større oppslutning dersom møtet 

legges til Sarpsborg? 

o Dato: onsdagene 12, 19 eller 26 april? Avgjøres i neste møte. 

o Innhente priser på ulike steder for sammenlikning? Inspiria? Quality hotel? 

Rakkestad? 

 Forslag til programkomite: Komiteen har tidligere vært sammensatt av representanter fra 

kommuner og sykehus som er innmeldt til Faglig samarbeidsutvalg. Erfaringen viser at 

arbeidet i komiteen kan bli betydelig enklere hvis medlemmene ikke skiftes ut hvert år. 

Sekretariatet foreslår derfor at Faglig samarbeidsutvalg er programkomite og at 

Samhandlingssekretariatet er arbeidsutvalget i komiteen 

 
Resultat av drøfting 15.09.22: 

1. Faglig samarbeidsutvalg (FSU) vedtar forslaget om at FSU er programkomite for 

samhandlingsforum 2023 og at sekretariatet er arbeidsutvalg. 

a. Dato og sted for samhandlingsforum 2023 avgjøres i neste møte. 

2. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) bes også komme med forslag til tema og gjennomføring. 

 
 

Sak s045-22 Lik adressering 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). 
 
Saken og oppdatert tabell ble presentert av Jon Espen Sjøstrøm, samhandlingsavdelingen. 
 
Drøfting 15.09.22: 

 Flere kommuner har åpnet opp for flere adresser siden sist. 

 Enkelte kommuner har foreløpig ingen endringer, men jobber med saken 

 Jon Espen møter i nettverk for IKT samhandlingskontakter hvor saken vil bli fulgt opp 
 
Resultat av drøfting 15.09.22: 

1. Faglig samarbeidsutvalg (FSU) følger saken videre. 

 
 

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) og etablering av et fast underutvalg 
for psykisk helse barn og unge ble vedtatt.  
 
Drøfting 15.09.22: 

 Vil representantene fra kommunen klare å representere alle kommunene på tvers? Vil de 
klare å overføre «riktig» informasjon og kunnskap? Kommunene er svært ulike og har ulik 
organisering.  

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/2022-04-28%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
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 Vil det være behov for flere representanter fra kommunen? Samtidig kan dynamikken bli 
utfordrende med stor gruppe. 

 Kommunene bør ha formøter for å kunne ivareta alle områder. 

 Det bør være en referansegruppe med representanter fra hver kommune som det kan 
konfereres og diskuteres med. 

 Det er fint at alle som skal delta i prosjektet er detaljert i mandatet. 

 Bra at ledere er spesifisert, slik at man har deltakere som kan se arbeide ut fra et systemnivå. 

 Er de største utfordringene i det øvrige tjenestene? PPT, skole, barnevern osv.? 

 Det må tydeliggjøres at kommunene man representerer må etablere et nettverk i de 
respektive kommunene (representanter som skal fungere bra må ha et godt nettverk på 
tvers av sin egen faggruppe/ område). 

 Skulle det vært flere representanter fra kommunen? 5 fra sykehuset og 10 fra kommunen? 
Slik kan man sikre at man alltid har kjente representanter i møter også ved f.eks. forfall? 

 Veldig positivt at man ser bredt på dette temaet over flere ulike etater. 

 Det kan medføre positive bivirkninger av å sette i gang et slik arbeid – kommunene tvinges til 
å etablere faste møteplasser og arbeidsgrupper. 

 
Resultat av drøfting 15.09.22: 

1. Faglig samarbeidsutvalg (FSU) enes om at sykehuset og kommunene tar diskusjonen tilbake 

til sine virksomheter, og saken tas opp som oppfølgingssak i neste FSU. 

 
 

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.  

 

Drøfting 15.09.22: 

 Det er ønskelig å endre noe av teksten for å sikre tilslutning til utkastet 

 I mandatet under utviklingsbehov kan det bli utfordrende for kommunene å imøtekomme 
sikring av vaktordninger/ tilgjengelighet i kommunene, da dette ikke er lovpålagt. Vurdering 
av tilgjengelighet kan være mer aktuell tekst – eller finnes det andre muligheter? 

 Hva er minimumskravet for tilgjengelighet? 

 Sykehuset opplever at kvinnene har behov for grunnleggende veiledning i form av 
ammeveiledning, og andre mindre oppgaver som er oppgaver kommunen bør ivareta. Kan 
man få en vakttelefonordning?  

 Burde det være et eget punkt for tallfesting av pågangen til poliklinikken i sykehuset kveld og 
helg? 

 Kan man få statistikk fra kommunen på hvor mye jordmorressurser de har og hvilke oppgaver 
jordmortjenesten har? 

 
Resultat av drøfting 15.09.22: 

1. Faglig samarbeidsutvalg (FSU) ber sekretariatet oppdatere mandatet etter de innspill som 

kom frem i møtet og saken tas opp igjen i neste møte i FSU. 

https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SSU_%20Strategisk%20samarbeidsutvalg/2022/Referater/2022-06-03%20Referat%20SSU.pdf
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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 
diskuterte felles kartlegging av kapasitet og forbruksmønster i møtet før sommeren (u019-22). Det 
ble foreslått at et tidsavgrenset underutvalg nedsettes 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.»  
 
Drøfting 15.09.22: 

 Marker og Rakkestad ønsker å delta i underutvalget. 

 For en mest mulig bredde i diskusjonene vil det være hensiktsmessig å øke antall deltakere 
fra kommunene? FSU foreslår å utvide utvalget med representanter fra to mindre kommuner 
(Marker og Rakkestad). 

 Dekningsgrad døgnbemannet tjeneste – hva innebærer dette? Måler sykehuset og 
kommunene det samme? Man må være presis på begrepene for å unngå ulik oppfatning, 
begrepsavklaringer er aktuelt. 

 
Resultat av drøfting 15.09.22: 

1. Faglig samarbeidsutvalg (FSU) ber sekretariatet oppdatere mandatet etter de innspill som 

kom frem i møtet og saken tas opp igjen i neste møte i FSU. 

 
 

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 
behandlingshjelpemidler 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. 
 
Drøfting 15.09.22: 
Er tilgjengeligheten i kommunene til tekniske hjelpemidler 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. 
 

 Kommunerepresentantene i FSU bes rapportere om tilgjengeligheten til tekniske 

hjelpemidler i sine regioner. De ønsker at det sendes spesifikke spørsmål til 

samhandlingskontaktene i hver kommune. 

 Det er en utfordring dersom behovet melder seg fredag ettermiddag, må pasienten bli over 

helgen for å vente på utstyr? Hva er statusen i kommunene for kveld og helg – er 

hjelpemidler tilgjengelig? 

 Hvilke ordning finnes i kommunene for reparasjon av ødelagte hjelpemidler? Tilgjengelighet? 

 Endre betegnelse i grå boks i prosedyren – tilsynsleger benyttes ikke i kommunene. «Leger i 

sykehjem/helsehus» kan benyttes som betegnelse 

https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SSU_%20Strategisk%20samarbeidsutvalg/2022/Referater/2022-06-03%20Referat%20SSU.pdf
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 Brukerrepresentanten melder at det er ønskelig med en bevisstgjøring i sykehuset av 

pasienter som har behov for elektrisk rullestol, men ikke får den med seg til oppholdet i 

sykehuset. Sekretariatet vil ta opp saken med pasientreiser for å avklare logistikken rundt 

pasientens elektrisk rullestol. 

 
Resultat av drøfting 15.09.22: 

1. Faglig samarbeidsutvalg (FSU) mener endringene i retningslinjen vedrørende 

behandlingshjelpemidler gir god og aktuell informasjon. 

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

2. Samhandlingssekretariatet kartlegger kommunenes tilgjengelighet til tekniske hjelpemidler 

gjennom uken og mulighet for reparasjon av slike hjelpemidler ved å sende spørsmål til 

samhandlingskontaktene i alle kommunene. 

 
 

Sak s050-22 Felles arbeid med kvalitetsforbedring? 

SØ skal gjøre en kvalitetsundersøkelse (intern oppfølging til journalgjennomgangen). Spørsmålet til 
FSU er om kommunene kan gjøre en tilsvarende undersøkelse på noen aktuelle punkter? Forslaget til 
aktuelle punkter var beskrevet i innkalling. 

 

Drøfting 15.09.22: 

 Kan det være aktuelt å gjøre registreringene over en uke i utvalgte store kommuner?  

 Ettergå resultatene en tid etter? 

 Er det aktuelt å se på utvalgte punkter i forkant av innleggelsen også, slik at man får et 
helhetlig innblikk i hele forløpet? 

o Aktuelt med journalgjennomgang i kommunen for kartlegging av et forløp teste på et 
beskrevet antall pasienter? 

 Endringer som ikke ble fanget opp av kommunen kan avklares, godt forebyggingstiltak. 

 Hvordan kan resultatene benyttes? Viktig at det er en nytteverdi i tiltaket. 

 Hjertesvikt og KOLS prosjekt i Fredrikstad – aktuelt å gjennomføre dette først slik at man kan 
benytte noen av resultatene inn i dette arbeidet? 

 Spørsmålene i forslaget tas opp med de som arbeider med tildeling i hver kommune for en 
tilbakemelding på de foreslåtte punktene og hvilke punkter som gir mening å gjøre 
undersøkelser på.  

 Hvor mange innleggelsesrapporter har kommunen sendt, hvor mange har SØ mottatt? Kan 
man finne en sammenheng? Tallene vi har nå sier ikke noe om statusen. 

 Kommunene synes dette er spennende, man anser at man kan få mye interessant 
informasjon ut av dette, som kan føre til kvalitetsforbedring. 

 
Resultat av drøfting 15.09.22: 

1. Faglig samarbeidsutvalg (FSU) tar spørsmålet tilbake til saksbehandlerne i respektive 

kommuner for bearbeiding av de foreslåtte undersøkelsespunktene og rapporterer resultatet 

i neste FSU-møte, som vil følge saken videre. 

 

https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/FSU_Faglig%20samarbeidsutvalg/2022/Innkallinger/2022-09-15%20Innkalling%20FSU.pdf
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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 ble 
presentert v/ Hanne Petersen, nestleder i Brukerutvalget SØ. 
 
Faglig samarbeidsutvalg takker for en god orientering og tar momentene til opplysning for videre 
arbeid. 
 
 

Sak s052-22 Samhandlingskonferansen 

Samhandlingssjefene gav en orientering om Samhandlingskonferansen som de deltok i 25. – 26. 
august i Bodø. Deltakerne var fra KS, Helsedirektoratet og representanter fra landets 19 
helsefellesskap. 
 
 

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 poengberegningsskjema 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. 

Drøfting 15.09.22: 

 Kommunene ønsker at arbeidserfaring som fastlegevikar eller fra KAD, korttid og USK legges 

inn i poengskjemaet slik at dette likestilles mer med akuttmottakerfaring. 

 En felles sommerutlysning om stillinger for både kommuner og sykehus, som ble diskutert i 

FSU 28.4, sak s014-22 kan være en interessant løsning. Annonse, kurs for søknadsskriving 

etc., vil Guro og Mona vil se på sammen med klinikksjef medisin, Volker Solyga til neste gang. 

Utkast til annonseforslag vil presenteres for FSU.  

 Legevaktstjeneste for LIS 1 er utfordrende for kommunen grunnet økonomi da de er 

avhengig av å ha følgevakt på legevakten. Finnes det en annen løsning? 

Resultat av drøfting 15.09.22: 
1. Status på oppdatering av poengskjema, felles sommervikarutlysning og legevakttjeneste for 

LIS rapporteres inn til neste FSU-møte 

 
 

https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SSU_%20Strategisk%20samarbeidsutvalg/2022/Referater/2022-02-11%20Referat%20SSU.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/2022-04-28%20Referat%20FSU.pdf
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Sak s054-22 Felles tiltakskort mellom legevakt, sykehus og politi 

Det ble orientert om felles tiltakskort som er utarbeidet mellom SØ, Politiet, kriminalomsorgen, OUS/ 
AMK og LV i Østfold, tilknyttet samarbeidsavtale HMS. Lenke til tiltakskortet her. 
 
 

Sak s055-22 Referat fra underutvalg/annet 

Følgende referat lå vedlagt innkallingen: 
 

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  

 
2. UFAB: Siden sist har Guro deltatt i møte med UFAB og snakket om en mer bærekraftig 

legevakt som ble diskutert i SSU 3.6, sak u018-22. 

3. KAD Fredrikstad starter med utprøving av «DIPS på KAD» i uke 38. 

4. Samnet.no: Portalen må dessverre legges ned til nyttår. Det er undersøkt om hvilke 

funksjoner kompetansebroen kan overta, som henvisningsstøtte. Indre Østfolds utprøving av 

elektronisk behandling av samhandlingsavvik i Samnet er dermed avsluttet. 

 

Sak s056-22 Statistikk avviksmeldinger  

I vedlegg: 

 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 

Saksbehandling avvik i kommunen: Alle samhandlingsavvik mellom sykehuset og kommunene i 
kommunen, går via samhandlingskontakt. Har samhandlingskontakten en vikar for ivaretakelse av 
denne oppgaven ved lengre fravær som sykemelding eller ferie?  
 
Oppfølgingspunkt: Kommunene bes undersøke dette til neste møte. 
 
 

Sak s057-22 Statistikk utskrivningsklare pasienter  

Følgende oversikter fulgte saken: 
Oversikt over USK-døgn somatikk januar – juli 2022 
Oversikt over USK-døgn psykiatri januar – juli 2022 
 
 

Sak s058-22 Info om endringer som kan påvirke den annen part 

 Det har vært en periode med rekrutteringsutfordringer på nevrologer, noe som medførte 

utsatte timer. Sykehuset har fått besatt flere stillinger med nevrologer den siste tiden.  

 Indre Østfold kommune har invitert sykehuset til drøfting i forbindelse med utbygging av 

Helsehuset Indre Østfold, Odd Petter deltar på dette. 

 

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

