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Møteinnkalling  
 

Tid Fredag 11. februar 2022 kl. 11.00 til 14.00 
Sted Sarpsborg rådhus, 1. etg møterom Roald Dahl 
Formøte 
10.00-11.00 

Kommuner: 2.etg (oppmøte servicetorget) 
Sykehuset: 1.etg møterom Roald Dahl 
  

 
 
 

Til: 
 

 Faste medlemmer: Varamedlemmer: 

Fra kommunene:   

Fredrikstad, Hvaler  Wenche M. Halvorsen Jon Erik Olsen 

Aremark, Halden  Veronica Aam Gina Anette Brekke 

Indre Østfold, Marker, Skiptvet Reidun Heksem Kenneth A. Johannessen 

Moss, Råde, Våler, Vestby Eli Thomassen Wenche Aanerød 

Rakkestad, Sarpsborg  Kirsti Skau Astrid Rutherford 

Fra sykehuset:   

SØ Andreas Joner Andreas Stensvold 

SØ Liv Marit Sundstøl Anne Palacios 

SØ Tom Nordby Eivind Reitan 

SØ Volker M. Solyga Helge Stene-Johansen 

SØ Eirin Paulsen  

Fra sekretariatet:   

Samhandlingssjef kommuner Guro Steine Letting  

Samhandlingssjef sykehuset Odd Petter Nilsen  

Spesialrådgiver samhandling (SØ) Linda Eikemo  

Observatører:   

Brukerrepresentant Svein Gurvin  Hanne S. Petersen 

Ansattes representant Dag Werner Larsen (Unio) Lloyd Forbes (LO) 

Fastlege/PKO Dag Eivind Syverstad Petter Samuelsen 
 

 
Kopi til: 
Samhandlingskontakter 
Statsforvalterne i Oslo og Viken 
Avdelingssjefer SØ 

 
Østfold fylkeskommune 
Høgskolen i Østfold 
Helse Sør-Øst 
Seksjonsledere SØ 

 
KS Viken 
Adm. dir. SØ 
Postmottak kommuner Østfold 
Postmottak Vestby kommune 
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Sak u001-22 Godkjenne referat fra Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) 18. november 
2021 

Forhåndsgodkjent referat fra møte den 18. november i Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) er publisert 
her 
 
Behandling 11.02.22: 

  Tilbakemeldinger fra Indre Østfold ble rettet opp. 
Forslag til vedtak 11.02.22: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg godkjenner referat fra 18. november 2021. 
 

 

Sak u002-22 Fastsette honorar til fastleger 

Bakgrunn 
KS og Legeforeningen har laget en veileder om fastlegers deltakelse i helsefellesskap (se vedlegg til 
sak). Det er slått fast i avtalen mellom regjeringen og KS om helsefellesskap at fastleger skal delta på 
alle tre nivåer i helsefellesskapene. Målet er å bidra i planlegging og utvikling av helhetlige 
tjenestetilbud til fire prioriterte pasient- og brukergrupper. Kommunene honorerer 
fastlegerepresentanter for arbeidet de gjør i helsefellesskapene. De økonomiske forholdene og 
omfanget av fastlegenes representasjon bør være klarlagt i forkant av oppnevnelse og deltakelse i 
helsefellesskap. Partene anbefaler at disse inngår som en del av de kostnadene kommunene i 
opptaksområdet skal dekke i fellesskap. 
 
Sekretariatet anbefaler å videreføre etablert praksis for avlønning av fastleger. I dag avlønnes de på 
samme måte som praksiskonsulentene som honoreres av SØ: 
Fastleger som deltar i utvalg nedsatt i Helsefellesskapet, skal fakturere arbeidet som 
praksiskompensasjon iht. avtale for praksiskonsulentordningen. Dvs. 89 % av salærsatsen. 
 
For 2022 er timesatsen i salærsatsen kr. 1121. Det betyr at fastleger kan fakturer kr. 998 per time 
Faktura skal, iht. vedtak i Strategisk samarbeidsutvalg (SSU), sendes den kommunen som har 
arbeidsgiveransvar for samhandlingssjef kommune. Fra 1.1.21 er det Fredrikstad kommune. 
Kostnadene fordeles på alle kommunene etter folketall. 
 
Vedlegg: Fastsette honorar til fastleger 
 
Behandling 11.02.22: 

  

Forslag til vedtak 11.02.22: 
1. Fastleger som deltar i utvalg nedsatt i Helsefellesskapet, skal fakturere arbeidet som 

praksiskompensasjon iht. avtale for praksiskonsulentordningen 

 
 
 

BESLUTNINGSSAKER 

https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SSU_%20Strategisk%20samarbeidsutvalg/2021/Referater/2021-11-18%20Referat%20SSU.pdf
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/avtale-mellom-regjeringen-og-ks-etablerer-19-helsefelleskap/id2674825/
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DRØFTINGSSAKER 

 

Sak u003-22 Årsmelding Helsefellesskapet 2021 

Partnerskapsmøtet avholdes 21. mars 2022 på Kalnes. Faglig samarbeidsutvalg drøftet den 20.1.22, 
Samhandlingssekretariatets forslag til årsmelding for samhandlingsarbeidet i 2021 - 2022. 
Dokumentet legges frem til drøfting i dagens møte i Strategisk samarbeidsutvalg. SSU innstiller 
overfor Partnerskapsmøtet. 
 
Årsmelding Helsefellesskapet 2021 ligger i vedlegg til møteinnkallingen. 
Drøfting 11.02.22: 

   
Forslag til resultat av drøfting 11.02.22: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) godkjenner forslag til årsmelding med de innspill som 

kom i møtet 

2. Årsmelding legges fram for Partnerskapsmøtet for endelig godkjenning 

 
 

Sak u004-22 Prioritering av innsats til personer med alvorlige psykiske lidelser og 
rusproblemer 

Psykiatri og rus er et felt der det kreves samordnet innsats fra Helsefellesskapet for å sørge for gode 
tjenester til en gruppe pasienter med store behov. Det er bedt om innspill både til vår egen 
handlingsplan og Nasjonal helse- og samhandlingsplan. 
Samhandlingssekretariatet har lagt til rette for en innledende idemyldring med representanter fra 
sykehus og en kommune. I etterkant har sykehuset hatt internt møte. Samhandlingssjef for 
kommunene har hatt møte med kommunerepresentanter (SSU m.fl.) for å diskutere og forankre 
prioriteringer.  
 
Presentasjon av innspill fra sykehus og kommuner v/ Andreas Joner og Ingeborg Anette Mjelde.  
SSU inviteres til diskusjon om hvilke områder Helsefellesskapet bør prioritere.  
Drøfting 11.02.22: 

   
Forslag til resultat av drøfting 11.02.22: 
Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) 
 
 

Sak u005-22 Handlingsplan for Helsefellesskapet 2022 

Faglig samarbeidsutvalg drøftet den 20.1.22, Samhandlingssekretariatets forslag til Handlingsplan for 
Helsefellesskapet 2022-23. Dokumentet legges frem til videre drøfting i dagens møte i Strategisk 
samarbeidsutvalg før det legges fram for Partnerskapsmøtet. 
 
Handlingsplan for Helsefellesskapet 2022 ligger i vedlegg til møteinnkallingen 
Drøfting 11.02.22: 
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Forslag til resultat av drøfting 11.02.22: 
1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) godkjenner forslag til handlingsplan med de innspill som 

kom i møtet 

2. Handlingsplanen legges fram for Partnerskapsmøtet for endelig godkjenning 

 
 

Sak u006-22 Partnerskapsmøtet 2022 - agenda 

Partnerskapsmøtet avholdes 21. mars 2022 på Kalnes. Strategisk samarbeidsutvalg bes lese gjennom 
utkastet til agenda for møtet og komme med innspill til aktuelle saker. 
 
Utkast til agenda for Partnerskapsmøtet 2022 ligger i vedlegg til møteinnkallingen 
Drøfting 11.02.22: 

   
Forslag til resultat av drøfting 11.02.22: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) 

 
 

Sak u007-22 Invitasjon til å komme med innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan 
2024 – 2027 

Det har kommet en invitasjon fra Helse – og omsorgsdepartementet til Helsefellesskapet, om å 
komme med innspill til Nasjonal helse – og sykehusplan 2024-2027. I Nasjonal helse- og sykehusplan 
2020 – 2023, varslet regjeringen at de ønsket at den neste planen blant annet skulle bygge på innspill 
fra helsefellesskapene. Dette følger også opp avtalen mellom KS og regjeringen om innføring av 
helsefellesskap av 23. oktober 2019. 
 
Departementet har formulert 6 spørsmål som danner grunnlag for diskusjon og innspill til dagens 
møte: 
  

1. Hvilke erfaringer har dere høstet så langt, bl.a. knyttet til samarbeid mellom kommunene, 
mellom kommunene og helseforetak, etablering av sekretariatsfunksjoner, gode og 
likeverdige beslutningsprosesser, samt etablering av felles prosjekter? 

2. Hva opplever helsefellesskapet som mest krevende for å nå målene om mer 
sammenhengende, bærekraftige tjenester for pasienter med sammensatte behov? Hva gjør 
dere konkret for å adressere disse utfordringene?  

3. Har dere gode eksempler på tjenester som er utviklet/er i ferd med å utvikles i fellesskap for 
de fire prioriterte pasientgruppene? Hvordan kan innsikt fra disse eksemplene overføres til 
andre helsefellesskap og/eller forsterkes gjennom neste nasjonale helse- og sykehusplan?  

4. Hvordan kan nasjonale myndigheter (departement, direktorater) støtte helsefellesskapene i 
arbeidet med å nå sine mål? Hvilke justeringer i nasjonale virkemidler (faglige råd, regulering, 
styringsinformasjon, finansieringsordninger) vil bidra til å realisere målene? Hvilken støtte fra 
Helsedirektoratet og andre etater har vært spesielt nyttig så langt? Hvilken støtte savner 
dere?  

5. Hvordan kan regionale aktører (KS, regionale helseforetak, statsforvalteren) støtte 
helsefellesskapene i arbeidet med å nå sine mål? Hvilken støtte har vært spesielt nyttig så 
langt? Hvilken støtte savner dere?  

6. Er det noe annet dere vil spille inn til Nasjonal helse- og sykehusplan 2024 – 2027?  
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Invitasjonen fra Helse - og omsorgsdepartementet ligger i vedlegg til møteinnkallingen. 
Behandling 11.02.22: 

   
Resultat av drøftingen 11.02.22: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg … 

 
 

Sak u008-22 Innmelding av representanter SSU og FSU 

Medlemmene i Strategisk samarbeidsutvalg bes melde inn aktuelle medlemmer fra sine respektive 
kommuner til SSU og FSU for perioden 1.april 2022- 31. mars 2023. 
 
Komplett oversikt over medlemmer i SSU og FSU i inneværende periode: link 
Behandling 11.02.22: 

   
Resultat av drøftingen 11.02.22: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg har gitt følgende innspill til representasjon for SSU og FSU for 

perioden 1.april 2022- 31. mars 2023. Dette legges frem for Partnerskapsmøtet for endelig 

godkjenning. 

 
 

ORIENTERINGSSAKER 

 
 

Sak u009-22 Temasak: Topplederprogrammet 

Nasjonalt topplederprogram er et felles topplederprogram for kommune – og 
spesialisthelsetjenesten, og et samarbeid mellom de fire regionale helseforetakene, KS og 
Handelshøyskolen BI. Utdannelsen skal bidra til at kommune – og spesialisthelsetjenesten har 
toppledere som aktivt bidrar til at pasientene opplever en koordinert helsetjeneste uavhengig av 
organisasjon, nivå og finansieringsmodeller. Saken presenteres v/ Andreas Stensvold, Eli Thomassen 
og Astrid Eri-Montsma. 
 
 

Sak u010-22 Oppsummering over utvikling USK, USK overliggere og KAD 

USK 

Utskrivningsklare pasienter  Hentet fra styringsdata samhandling 

 ÅR Antall pas meldt 
USK totalt 

utskrevet 
samme dag 

Overligger   

2018 9097 7332 1765   

2019 10089 7965 2124   

2020 10151 8869 1282   

2021 9086 7980 1106 30.09.2021 

 

https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Medlemmer%20SSU%20og%20FSU%202021-2022%20%281%29.pdf
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KAD 

 
  
Obs – 2 feilregistreringer 
Sengeforbruk KAD 
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Rate pr 10 000 KAD

 
 
 
 

Sak u011-22 Resultater fra Dialogmøte 2021 

Brukerutvalget ved Sykehuset Østfold arrangerte 5. november 2021 Dialogmøte, med deltakere fra: 
kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, pasient – pårørende og brukerorganisasjoner, 
ungdomsrådet SØ, samhandlingsavdelingen SØ, og samhandlingssjefer i SØ og kommunen.   
 

Konferansen ble gjennomført med stasjonsvandringer med tema innen Helsefellesskap, 

pårørendeperspektivet og psykiatri/ rus. Deltakerne skrev ned svar på utfordringer, problemstillinger 

og spørsmål, som resulterte i en rapport (vedlagt i møteinnkalling). 

Rapporten presenteres ved leder for Brukerutvalget, Svein Gurvin. 

 

 

Sak u012-22 Referat fra underutvalg/annet 

Det foreligger følgende referat: 
a) Referat fra Pandemirådet 25.01.2022 (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) 

e) Referat fra Faglig samhandlingsutvalgt 20.01.22 (lenke)   

 
 

Sak u013-22 Orientering fra Faglig samarbeidsutvalg  

 Muntlig orientering fra samhandlingssjefene 
 
 

Sak u014-22 Info om endringer som kan påvirke den annen part 
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https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Pandemir%C3%A5d/2022/Pandemir%C3%A5d%20-%20referat%2022.01.25.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
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/FSU_Faglig%20samarbeidsutvalg/2022/Referater/2022-01-20%20Referat%20FSU.pdf
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Sak u015-22 Statistikk utskrivingsklare pasienter 

Oversikt over USK-døgn somatikk 2021 
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Oversikt over USK-døgn psykiatri 2021 
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EVENTUELT 

 

 Utviklingsplan- den akuttmedisinske kjede, videre prosess 


