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 Referat fra Faglig samarbeidsutvalg 
 

Tid: Torsdag 27. oktober 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 √ Kjersti Gjøsund  

Indre Østfold, Marker, Skiptvet Kristian Devold √ Morten Aalborg  

Moss, Rygge, Råde, Våler, 
Vestby 

Cathrine Retvedt √ Aud Palm  

Rakkestad, Sarpsborg  Karianne Jenseg Bergman f 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 
f Dag Werner Larsen - 

UNIO 
f 

Fastlege/PKO Petter Samuelsen (Teams) √   
 

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 til møtet  
 

 
 
 
 

 

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

Referatet er publisert her 
 
Vedtak 27.10.2022: 

1. Faglig samarbeidsutvalg godkjente referatet fra 15. september 2022. 

 

Sak s060-22 Tvang etter smittevernloven 

Prosedyren tvang etter smittevernloven, er revidert. Den største endringen er at den nå ikke bare 
omfatter koronapandemi, men smitte generelt. Kommunene vurderer innspill til endringer fra 
sykehuset sett fra deres ståsted. 
 
Behandling 27.10.2022: 

 Kan man  bruke sykehjem for tvungen isolasjon? 
Søke helsedirektoratet den ene gangen for den ene pasienten. 
Samhandlingssjef kommune skal tar kontakt med Helsedirektoratet om dette. 

 Det bør komme frem i tittelen at det dreier seg om hastevedtak 

 Det er skrevet forslag til tekst både for hastevedtak om tvungen legeundersøkelse og 
hastevedtak om tvungen isolering.  I begge forslagene finnes et avsnitt med overskrift 
«Regelverk». Her gjengis lovtekst for smittevernlovens §5-2 resp. §5-3. Her savner 
kommuneoverlegen lovteksten til §5-8 siden det er den paragrafen man benytter seg av for å 
kunne treffe tvangsvedtaket. Paragrafen er gjengitt lenger ned i dokumentet, men ikke i 
selve vedtaksbrevet. 

 Infeksjonsmedisiner anslår at det i pandemien var 3-5 tilfeller av tvungen isolasjon. Det bør 
gjøres en enkel evaluering av sakene med tanke på samarbeidet mellom 
kommuneoverlege/infeksjon/psykiatrisk avd. Samhandlingssjef tar initiativ til et eget møte.  

 Oversikt over kommuneleger skal oppdateres. 
Vedtak 27.10.2022: 

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

smittevernloven med de presiseringer som framkom i møtet. 

 

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. I 
forrige FSU (sak s053-22) ønsket kommunene at poengskjema skulle oppdateres med arbeidserfaring 
som fastlegevikar, eller med KAD, korttid og USK, i tillegg til felles sommer utlysninger.  
 

SAKER BEHANDLET SIDEN FORRIGE MØTE 

BESLUTNINGSSAKER  

https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/FSU_Faglig%20samarbeidsutvalg/2021/Innkallinger/2021-3-18%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/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/2022-09-15%20Referat%20FSU.pdf
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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. 
 
Behandling 27.10.2022: 

  Status poengskjema  
o Innspillet fra forrige møte er tatt hensyn til i ansettelsesprosessen til LIS1. Det skal 

tas utgangspunkt i det tidligere poengskjema som beskrev KAD, korttid og USK. 
Arbeidet pågår og saken skal tas opp igjen når dette er helt avklart. Mona Martinsen 
følger dette opp. 

 Felles sommerutlysning  
o Lanseres som et prøveprosjekt 
o Ortopedisk avdeling har noen innspill til sommerutlysningen. Det må diskuteres 

videre hvordan man skal gjøre det internt i SØ og involvere alle avdelinger i 
beslutningen. Kommunen er svært interessert i løsningen, og positive. Finnes det 
noen filtreringsspørsmål slik at søkeren kan markere hvor de ønsker å jobbe i 
webcruiter? 

o Kan man arrangere felles kurs? HLR, søknadsskriving, medikament etc. Dette kan 
også formuleres i søknadsteksten.  

o «Sommerkompetanseplan» i SØ kan overføres i KHT med modifikasjoner. 
o Det bør komme tydelig frem hva man tilbyr, for å gjøre det mer attraktivt 
o Det har kommet tilbakemelding om ansettelser av sommervikarer i ortopedisk 

avdeling som det må tas hensyn til 

 Mona tar opp saken med klinikksjef medisin og kirurgi og samhandlingssjef i forbindelse med 
et annet møte 11.11, 3 uker før utlysning slik at man kan rekke å planlegge for innspillene 

 Forslag til utlysningstekst sendes til kontaktpersonene som oppnevnes til å delta i gruppen. 
 

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. 

Kontaktperson og antall stillinger kommunene ønsker utlyst sendes til Linda Eikemo 

linda.eikemo@so-hf.no  

2. Status for poengskjema kommer tilbake til FSU, når dette er avklart. 

 

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. 
 
Behandling 27.10.2022: 

  Mandatet: Vaktordninger – kan dette endres til tilgjengelighet i kommunen i stedet. Ta ut 
ordet alltid.  

Vedtak 27.10.2022: 
1. Faglig samarbeidsutvalg 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, til Linda Eikemo linda.eikemo@so-hf.no  

mailto:linda.eikemo@so-hf.no
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SSU_%20Strategisk%20samarbeidsutvalg/2022/Referater/2022-06-03%20Referat%20SSU.pdf
mailto:linda.eikemo@so-hf.no
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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. 
 
Rakkestad må trekke seg fra ønske om deltakelse. Fra Marker deltar Morten Aalborg. 
Vedtak 27.10.2022: 

1. Faglig samarbeidsutvalg godkjenner mandatet og sammensetningen for tidsavgrenset 

underutvalg for felles kartlegging av kapasitet og forbruksmønster i Østfold med de 

innspillene som kom i møtet 

 
 
 
 
 

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.  
 
Drøfting 27.10.2022: 

 Hvordan nå alle representantene? En fare for at underutvalget blir for stort. For store utvalg 
er mindre effektive 

 Det er viktig at representanten får ivaretatt alle områdene den representerer 

 Utvalget skal vare i mange år, det kan evalueres etter et år om det er lurt å ha representanter 
fra alle kommunene 

 Man ønsker å prøve ut 1 representant fra hver kommune i førsteomgang (13 stk.) 

 Kommunene bestemmer selv hvem de ønsker å oppnevne til underutvalget, men 
representanten må være bevisst på at vedkommende representere flere kommunale 
områder 

 Det bør etableres ressursgruppe, eksempelvis innenfor oppvekst, for å sikre at alle parter er 
involvert hele tiden 

 Møtefrekvens avtales i utvalget og hva underutvalget innebærer må være tydelig. 

 Hvis dette skal lykkes krever det gode formøter i kommunene, her forventes det at 
representanten ikke kan favne alt, men har gode formøter – løsningen kan styrke allerede 
fragmenterte tjenester i kommunene. 

 SØ er svært motivert for å starte arbeidet! 

 Innspill til oppgavene: Man bør gå bredt ut, utvalget diskuterer hva man kan få ut av 
arbeidsformen – fagdager, kurs etc.  

 Fastlegene: Vanskelig med en som favner «hele Østfold»? SUFF utnevner representant: Har 
kommunene er dedikert fastlege for dette? Kommunene undersøker i sine respektive 
kommuner om det finnes en fastlege som er spesielt interessert og dedikert til dette 
området. Meldes til SUFF  

 Brukerrepresentasjon; bør være en fra brukerutvalget og en fra ungdomsrådet. 
 

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/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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Resultat av drøfting 27.10.2022: 
1. Faglig samarbeidsutvalg (FSU) 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 – 

18.11.2022. 

 

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 s050-22). I dagens møte  
presenterer de kommunale representantene tilbakemeldinger om punktene, fra saksbehandlere i de  
respektive kommunene. 
 
Drøfting 27.10.2022: 

 Det mange punkter som skal ønskes registrert - skal de sendes ut til alle kommuner? Kan man 
korte ned på punktlisten? 

 Hva er målet? Hva skal vi oppnå? 
o Kvalitetsforbedring, ved å få oversikt over volumet, er det f. eks. mange saker eller er 

det «tilfeldige» saker? 
o Finne åpenbare faktorer som skaper rot, ser vurderingene SØ har kommunisert til 

KHT veldig annerledes ut når pasienten kommer hjem? 

 Aktuelt at kun noen kommuner pukkes ut i første omgang for å se hvordan det fungerer? 
o Hvis man valgte ut indikatorer, kunne det testes ut i mindre kommuner? 

 Er det mer aktuelt å intervjue personer, og ut fra dette velge ut indikatorer på bakgrunn av 
resultatene? 

 Kan det knyttes opp til samhandlingsavvik? 
 

Resultat av drøfting 27.10.2022: 
1. Faglig samarbeidsutvalg (FSU) ber sekretariatet kontrollere indikatorer på nytt og se hvordan 

dette kan legges opp mest mulig hensiktsmessig. 
 
 

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). 
 
Drøfting 27.10.2022: 

 Lokasjon: Inspiria har fin pris og samtidig sentralt for mange. Nøytral grunn er fint. 

 Parallellsesjoner kan vurderes., det kan få med flere deltakere og holde på de ut dagen. 

 Datoen blir 12. april. 

 Fastlegerepresentant SSU er automatisk invitert med SSU. Ha med flere fastleger? 

 Utkast til program ble diskutert 

 Markedsføre forumet via sosiale medier SØ, Facebook, Instagram, lage plakat som kan 
henges opp i kantina? Flyere til kommunene? 

Resultat av drøfting 27.10.2022: 
1. Faglig samarbeidsutvalg (FSU) vedtar at Samhandlingsforum 2023 vil foregå på Inspiria science 

senter Sarpsborg, 12. april 2023. 

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


 
 

~ 7 ~ 

 

Sak s067-22 Saksbehandling samhandlingsavvik 

Saken ble tatt opp i FSU 15.9 (sak s056-22). Alle samhandlingsavvik til kommunene adresseres 
samhandlingskontakt eller avviksansvarlig for videre distribusjon. I forbindelse med dette ønskes en 
avklaring på om kontakten avviket er adressert til har en stedfortreder ved lengre fravær, som 
videresender avvikene slik at prosessen ikke stopper opp.  
 
Drøfting 27.10.2022: 

 Kommunene har ulik løsning for videredistribusjon av samhandlingsavvik. Konklusjonen er at 

det må være en stedfortreder for samhandlingskontaktene for å kunne ivareta 30 dagers 

fristen for avvik. 

Resultat av drøfting 27.10.2022: 
1. Faglig samarbeidsutvalg (FSU) enes om at det bør være en stedfortreder som ivaretar 

samhandlingsavvik når samhandlingskontakt er fraværende. 

 
 

ORIENTERINGSSAKER 

 

Sak s068-22 Temasak: Nettverksgruppe for friskliv og mestring 

Faglig samarbeidsutvalg fikk en orientering om historien bak, og arbeidet nettverksgruppen for 
friskliv og mestring gjør i Østfold. Lise Karin Jensen fra Seksjon opplæring, Sykehuset Østfold, og 
Camilla Hauge Brarud fra Råde kommune orienterte om arbeidet via Teams.  
 
 

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. Erfaringer fra 
prosjektet viser at det tar tid og koster penger når man skal gjøre endringer. Prosjektet ble bevilget 
20 millioner kroner over 4 år. Det første året ble brukt på kartlegging. Rehabiliteringsreformen var en 
drivkraft for arbeidet.  
 
Rehabiliteringsteknologi ble et nytt begrep. Teknologien er universelt utformet i samarbeid med 
brukerne. Mange løsninger er prøvd ut for å finne hva som fungerer. Ofte er den «enkleste» 
teknologien veldig godt fungerende. Målinger ble gjort og prosjektet hadde følgeforskere hele veien. 
Alle interessenter var godt involvert. Med nok midler får man til mye. 
 
Saken ble presentert v/ Kristian Devold. 
 
 

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 ble presentert i innkallingen til møtet (sak 
s070-22). Råde supplerer med at de har åpningstider for utkjøring 8.00-15.30, Fredrikstad skal 
undersøke status med Hvaler. Rakkestad bemerker at 08.00-15.00 omfatter hjelpemidler og ikke 
småhjelpemidler. 
 

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/Referater/2022-09-15%20Referat%20FSU.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/FSU_Faglig%20samarbeidsutvalg/2022/Innkallinger/2022-10-27%20Innkalling%20FSU.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/FSU_Faglig%20samarbeidsutvalg/2022/Innkallinger/2022-10-27%20Innkalling%20FSU.pdf
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Området viser at det finnes variasjoner mellom kommunene når det gjelder tilgjengelig til tekniske 
hjelpemidler gjennom uken og at området har stort forbedringspotensial. Bør rutinene i kommunene 
justeres? Tidlig planlegging fra sykehuset er også essensielt. Det må planlegges i samarbeid med 
pasienten/ pårørende. 
 
 

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. Det var ønskelig med en status for dette arbeidet i Helsefellesskapet. 
 
Flere kommuner har kreftkoordinatorer som er klare for på planlegging og oppfølging av 
pakkeforløpet. Kommunene er avhengige av å samarbeide med SØ om pakkeforløpet. Per dags dato 
har sykehuset ikke startet arbeidet. Pakkeforløpet bør starte samtidig i Helsefellesskapet. Det stilles 
spørsmål ved elektronisk samhandling. Nasjonale EDI skjemaer skal utarbeides. Kartlegging nr. 1 er et 
viktig grunnlag for de videre kartleggingene. Saken skal følges opp fra sykehusets side. 
 
 

Sak s072-22 Strategisk samarbeidsutvalg 

Muntlig orientering. 
 
 

Sak s073-22 Referat fra underutvalg/annet 

Følgende referat/oversikter fulgte saken: 
a) Referat fra Strategisk samarbeidsutvalg 23.9.2022 (lenke) 

b) Referat fra KAD 20.9.2022 (lenke) 

c) Referat fra UFAB 13.9.2022 (lenke) 

d) Referat fra SUFF 16.9.2022 (lenke) 

KAD  
Utvalget er i godt driv. Ny leder i KAD utvalget har ført til en bedre møteaktivitet, samt større fokus 
på å bruke senger. Felles fagdag er arrangert. DIPS på KAD er i Pilotering, noe som fungerer fint. 
Døgnområde 11 skal åpnes. 18 senger, med en del geriatri. Mange av pasientene kan avklares raskt 
neste formiddag. Det må avklares med kommunene  om man kan benytte KAD direkte. Derimot er 
dette brudd på KAD systemet og en fare for at man «fylle» opp KAD plassene til fastlegene. KAD er 
derimot positive da de får pasienter som er avklart med en plan. Det er aktuelt at dette 
gjennomføres som et prøveprosjekt. 
Tildelingskontorene informeres om døgnområde 11 på dialogmøte 14. desember, dersom 
informasjonen foreligger på dette tidspunktet. 
 
SUFF 
SUFF besluttet tidligere i år at samarbeidet mellom fastlegene og rus – og psykisk helsevern skulle 
bedres. Dette resulterte i et samarbeid mellom psykisk helsevern og fastleger. De har funnet tre 
innsatsområder: 

 Veien inn: akutt og polikliniske pasienter. Man ser på henvisning, kriseplan, 

inntaksvurderinger. En stor innsats kan gjøres ved AMK og LV. 

 Under behandling: hvilke samarbeidsarenaer finnes, dialogmeldinger 

 Veien ut: epikrise, kriseplaner i samarbeid med 1. og 2. linjen. Styrke samarbeidet om 

storforbrukerne.  

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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Det er mange områder som skal sees nærmere på, men arbeidet oppleves svært nyttig. Per nå er det 
ikke inkludert andre kommunale representanter fordi dette i førsteomgang skal bedre 
samhandlingen mellom avdeling for rus – psykisk helsevern og fastlegene. 
 
 

Sak s074-22 Statistikk avviksmeldinger 

Oversikter over samhandlingsavvik, samt avvik med saksbehandlingstid over 30 dager for januar – 
oktober 2022 pr. 13.10.2022 fulgte sakspapirene. 
 
Det kom tilbakemelding om at listen trukket ut fra Samnett er lang og uoversiktlig. Samnett avvikles 
før jul, som informert i FSU (sak s055-22). Arbeid med nytt format på rapport over samhandlingsavvik 
pågår.  
 
 

Sak s075-22 Statistikk utskrivningsklare pasienter 

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

Sak s076-22 Info om endringer som kan påvirke den annen part 

 
 
 
  

https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/FSU_Faglig%20samarbeidsutvalg/2022/Referater/2022-09-15%20Referat%20FSU.pdf

