
 
 

Mal for innmelding av saker til Helsefellesskapet Østfold  
 
Ønsker du å melde inn en sak til forbedring av samarbeidet mellom 
Sykehuset Østfold og kommunene? 
 
 Samarbeidet mellom SØ og kommunene er regulert i samarbeidsavtale med retningslinjer  

 

 Alle ansatte i Sykehuset Østfold (SØ) og kommuner i sykehusets opptaksområde kan melde inn 
saker til, som skal forbedre samhandlingen mellom kommuner og SØ, til Helsefellesskapet.  
 

 Er problemet/ løsningsforslaget ditt et ønske om ansvars/ oppgaveoverføring mellom partene? 
Se retningslinje 1 i samarbeidsavtalen. Vurder om saken skal meldes som 
oppgave/ansvarsoverføring med en gang 
 

Du melder inn saker slik: 
 Avklar med nærmeste leder for forankring av forslag/sak 

 

 Fyll ut skjema for saksbehandling under og send det til sekretariatet på e-post:  
samhandling@so-hf.no.  
Har du spørsmål - ta kontakt med 

o Linda Eikemo, rådgiver samhandlingsavdelingen SØ, linda.eikemo@so-hf.no   
mobil 951 51 956 

o Guro Steine Letting, samhandlingssjef kommuner, gurs@fredrikstd.kommune.no 
mobil 996 02 781 

o Odd Petter Nilsen, samhandlingssjef SØ, odpnil@so-hf.no  
mobil 917 94 151 
 

 Sekretariatet vil vurdere videre saksgang:  
o Saken kan ferdigbehandles i Faglig samarbeidsutvalg 
o Saken blir ikke behandlet  
o Dersom saken har større økonomiske og administrative konsekvenser må den besluttes i 

Strategisk samarbeidsutvalg. Faglig samarbeidsutvalg sender saken til Strategisk 
samarbeidsutvalg. 
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Skjema/rettledning for saksbehandling i forbindelse med innmelding av saker 
 

Hvem melder saken? Navn, virksomhet, kontaktinformasjon 
 
 
 

Bakgrunn for ønske om 
behandling 

Hva er som ikke fungerer i dag? Vær konkret. Gi ev. eksempler 
 
 
 

Kan du sette fingeren på 
hva som gjør at det ikke 
fungerer? 

Mangel på avklaring/enighet eller avtale. Lovverk/forskrift e.l. 
 
 
 

Hvem er 
samhandlingsparter i dag 
(interessenter)? 

 

Er saken eller lignende 
saker blitt forsøkt løst 
tidligere? 

Beskriv hvordan - gi en vurdering av hvorfor det ikke lyktes / lyktes 
 
 
 

Hvordan ser du for deg at 
dette kan løses /bli 
bedre? 

 
 
 
 

 
Utfylt skjema sendes til Sekretariatet på e-post samhandling@so-hf.no. 
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