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Sak u002-22 Fastsette honorar til fastleger 
 

 
Utnevning av fastleger til utvalg og faglig arbeid i Helsefellesskapet Østfold (lokal veileder for SUFF 
i Østfold) 
 
Samhandlingsutvalg for fastleger (SUFF) skal, på forespørsel fra Helsefellesskapet, oppnevne/utpeke 
fastlegerepresentanter til ulike faste og tidsavgrensede underutvalg som nedsettes i 
Helsefellesskapet. 
 
Helsefellesskapet er samhandlingsstrukturen mellom kommunehelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten. Struktur og arbeidsform er regulert i Overordnet samarbeidsavtale mellom 
partene. Helsefellesskapet består av to overordnede utvalg: Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) som 
behandler og beslutter i saker med store økonomiske og/eller administrative konsekvenser og Faglig 
samarbeidsutvalg (FSU) som behandler og beslutter saker av mer faglig karakter. Fastlege er 
representert i begge utvalgene. 
 
Når utvalgene ønsker utredet en konkret sak, nedsettes det partssammensatte underutvalg med 
relevant representasjon for å løse oppgaven. Utvalget er tidsavgrenset (i enkelte tilfeller faste (slik 
som SUFF)) og får et tydelig mandat for sitt arbeid og tidspunkt for rapport skal leveres til videre 
behandling i utvalgene. 
Der det er ønskelig og hensiktsmessig med fastlegerepresentasjon i underutvalgene har SUFF fått i 
oppdrag å peke ut kandidater. 
 
Det er viktig at forespørselen om slikt arbeid går til alle fastleger, slik at alle får muligheten til å delta. 
Det blir da også transparent hvordan rekruttering til oppgavene foregår 
 
Framgangsmåte 

 Hver fastlege i SUFF spør sine kollegaer i ALU/LSU i sin region, hvem som har interesse av 

slikt arbeid, samt hva slags område de helst ønsker å bidra i, ut fra interesse / kompetanse 

 Samhandlingsavdelingen får innmeldt interessenter og holder oversikt over disse. 

 Når det ønskes fastlegerepresentasjon i et utvalg / arbeidsgruppe i Helsefellesskapet 

vurderer SUFF, etter initiativ fra samhandlingsavdelingen, raskt aktuelle kandidater utfra 

oversikten (gjerne utenfor de faste møtene) 

 Samhandlingsavdelingen kontakter aktuelle kandidater med konkrete / praktiske 

opplysninger vedrørende oppgaven 

Avlønning av fastlegearbeid i utvalg i Helsefellesskapet 
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. 
 
Fakturaen sendes fortrinnsvis på EHF (elektronisk faktura) til Fredrikstad kommune med referansen 
Guro S. Letting.  
 
Alternativt er fakturaadresse og organisasjonsnummeret følgende: 
Org.nr er 94003954.  
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Fakturaadressen er: 
Fredrikstad kommune 
Seksjon helse og velferd 
Postboks 1405 
1602 FREDRIKSTAD 
 
Dersom de ikke har EHF må fakturaen sendes på mail (pdf) til gurs@fredrikstad.kommune.no for 
attestering. 
 
Fastleger som deltar i egenskap av praksiskonsulenter honoreres på vanlig måte av sykehuset med 
samme sats. 
 
 

Sak u003-22 Årsmelding Helsefellesskapet 2021 

 
Årsberetning for Samhandlingsarbeidet 2021/2022 
Samhandlingsarbeidet har, det meste av 2021, foregått gjennom samhandlingsorganene, Strategisk 
samarbeidsutvalg (SSU) og Faglig samarbeidsutvalg. Organene er partssammensatt med 5 
representanter fra sykehuset og én representant fra hver av de fem helsehusdistriktene som til 
sammen representerer alle kommunene i Østfold og Vestby kommune. I tillegg har 
brukerorganisasjonene, ansattes organisasjoner og fastlegene én observatør hver. SSU består av 
sykehusets og kommunenes øverste ledelse, mens FSU består av kommuneoverleger, rådgivere, 
ledere og samhandlingssjefer.  
Samarbeidsavtalen, retningslinjer, referat og annet som angår samhandling med 
kommunehelsetjenesten ligger samlet på sykehusets internettside: https://sykehuset-
ostfold.no/helsefaglig/samhandling.  
 
Samhandlingsarbeidet skal ha tydelige mål og rettes mot prioriterte innsatsområder. SSU skal sikre at 
sykehusets og kommunenes ledelse er direkte involvert i samarbeidet, og at de rette personene med 
de rette fullmaktene tar beslutningene. Kommuner og sykehus er likeverdige partnere. 
Samhandlingssjef kommune sikrer at kommunene er koordinerte.  Løpende administrative oppgaver, 
og saker av faglig karakter som ikke har større administrative og økonomiske konsekvenser, avklares i 
FSU. 
 
Sammensetningen av SSU og FSU ble vedtatt i Partnerskapsmøtet 8.3.21, med funksjonstid 1.april 
2021 – 31.mars 2022. Liv Marit Sundstøl ble valgt som leder og Veronica Aam som nestleder av SSU – 
hvor det er avholdt 4 møter. Odd Petter Nilsen ble valgt som leder og Guro Steine Letting som 
nestleder av FSU – hvor det er avholdt 6 møter. 
 
 

Strategisk samhandlingsutvalg (SSU) for perioden 1.april 2021 til og med 31.mars 2022 

 Faste medlemmer: Varamedlemmer: 

Kommuner 

Fredrikstad, Hvaler  Wenche Halvorsen Jon E. Olsen 

Aremark, Halden  Veronica Aam (nestleder) Gina Anette Brekke 

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

Moss, Rygge, Råde, Våler, Vestby  Eli Thomassen Wenche Aannerød 

Rakkestad, Sarpsborg  Øivind W. Johansen 
Kirsti Skau 01.07.2021 

Astrid Rutherford 

mailto:gurs@fredrikstad.kommune.no
https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/samhandling
https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/samhandling
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Sykehuset Østfold 

SØ Irene Dahl Andersen 
Andreas Joner 01.07.2021 

Andreas Stensvold 

SØ Liv Marit Sundstøl (leder) Anne-Kathrine Palacios 

SØ Tom Nordby Eivind Reitan 

SØ Volker M. Solyga Helge Stene-Johansen 

SØ Eirin Paulsen  

Sekretariat 

Samhandlingssjef kommuner Guro Steine Letting  

Samhandlingssjef sykehuset Odd Petter Nilsen  

Rådgiver samhandlingsavdelingen Hilde Cecilie Larsen 
Linda Eikemo 01.07.21 

 

Observatører 

Brukerrepresentant Svein Gurvin Hanne S. Petersen 

Ansattes representant Dag Werner Larsen - UNIO Lloyd Forbes - LO 

Fastlege/PKO Benny Adelved Petter Samuelsen 

 
Faglig samarbeidsutvalg (FSU) for perioden 1.april 2021 til og med 31.mars 2022 
 Fast Vara 

Kommuner 

Samhandlingssjef kommuner Guro Steine Letting (nestleder)  

Fredrikstad, Hvaler  Ingebjørg Olsen  Wenche Sydvold 

Aremark, Halden  Eva Cathrin Lindset Kjersti Gjøsund 
Simon Iqbal 1.12.21 

Indre Østfold, Marker, Skiptvet Kristian Devold Morten Aalborg 

Moss, Rygge, Råde, Våler, Vestby Aud Palm Cathrine Retvedt 

Rakkestad, Sarpsborg  Morten Slettmyr Kirsti Engedahl 

Sykehuset Østfold 

Samhandlingssjef SØ Odd Petter Nilsen (leder)  

Rådgiver samhandlingsavdelingen Hilde Cecilie Larsen 
Linda Eikemo 01.7.21 

 

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 Dag Werner Larsen - UNIO 

Fastlege/PKO Petter Samuelsen Benny Adelved 

 
 
Oppfølging av Handlingsplan for Samhandlingsutvalget og Samhandlingssekretariatet 2021-2022. 
Partnerskapsmøtet 2021 ble avholdt digitalt på TEAMS den 8.3.21 på grunn av Koronapandemien. 
Handlingsplan for SSU og FSU 2021-2022 med seks hovedpunkter ble vedtatt. 
Under hvert punkt nedenfor er det skissert (i kursiv) hvordan SSU/FSU har fulgt opp handlingsplanen: 
Hovedfokus er implementering / forankring og videreutvikling av samarbeidsavtalen med tilhørende 
retningslinjer og rutiner. 
Fortsette å utvikle samarbeidet i tråd med føringer gitt i Ny nasjonal helse og sykehusplan –  

1. felles planlegging av tjenester til: 
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a. Barn og unge – Underutvalg felles tjenester til barn og unge med autismeaspekter 
forstyrrelser og depresjon/ angst, nedsatt 29.4.21 – de skal levere sin rapport til 
Helsefellesskapet februar 2022 

b. Personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer – arbeidet igangsettes 
februar 2022 

c. Skrøpelige eldre - arbeid om felles pasientforløp for kronisk syke og eldre pågår – jf. 
pkt. 3 

d. Personer med flere kroniske lidelser - arbeid om felles pasientforløp for kronisk syke 
og eldre pågår – jf. pkt. 3 

2. Øke kjennskapet til samarbeidsavtalene hos den enkelte medarbeider – videreføres fra 
handlingsplan 2020/2021. 

a. Gjennomgå etablert system for avviksrapportering i forhold til samarbeidsavtalene – 
utprøving av elektronisk avviksmeldinger pågår. Når det er på plass skal selve 
innholdet i meldingssystemet revideres for å øke bruken og sikre læring og forbedring    

b. Iverksette tiltak og følge opp læringseffekten av tiltakene – pågår  
c. Iverksette tiltak på forbedringsområdene som ble identifisert i 

journalgjennomgangen 
På bakgrunn av funn fra journalgjennomgangen 2019, har sykehuset satt fokus på 
opplæring og informasjon om samarbeidsavtalen og gir nå systematisk opplæring 
internt med fokus på retningslinjer for overføring av pasienter fra sykehus til 
kommune for å sikre høy kvalitet på dette viktige arbeidet. 

3. Samarbeid om helhetlig pasientforløp for kronisk syke og eldre -  videreføres fra 
handlingsplan 2021/2022 ved å: 

a. Ferdigstille de to valgte konseptene «Hva er innafor?» (pågår) og «Tidlig geriatrisk 
vurdering» i pasientforløpet (startes opp 2022)   

b. Implementere pasientforløpet (når konseptene er ferdigstilt og besluttet iverksatt) 
4. Øke kunnskap og kompetanse hos ansatte inn mot forebygging og folkehelse: - nedprioritert 

/ ikke iverksatt pga. pandemi 
a. Kostrådene 
b. Fysisk aktivitet som ledd i behandlingen 
c. Motiverende intervju som samtalemetodikk 

5. Samarbeid om smittevern og vaksinering – Omfattende og godt samarbeid på alle plan 
gjennom hele året og dette fortsetter i 2022.  

6. Bruk av felles statistikk og tallgrunnlag vil gi en felles virkelighetsforståelse - Det er etablert 
en ressursgruppe fra kommunene og sykehuset for å sikre at partene hver for seg og sammen 
kan gjøre bruk av alle data som er samlet i «Styringsdata samhandling» som samler relevant 
data fra NPR og KPR 

 
Noe av arbeidet med handlingsplanen har blitt forsinket eller utsatt på grunn av Koronapandemien. 
Dette arbeidet vil bli videreført i handlingsplan for 2022 – 2023.  
På grunn av Koronapandemien har faste samhandlingsarenaer som Vårmøte for fastleger og 
rehabiliteringskonferansen blitt avlyst, mens Samhandlingsforum ble avviklet som et halv dags 
Webinar. Dette er arenaer som benyttes aktivt til samhandling og kompetansedeling på tvers. 
Foruten å jobbe med de konkrete punktene i handlingsplan samt samarbeid om Koronapandemien 
har Samhandlingsutvalget og Samhandlingssekretariatet jobbet videre med følgende saker: 

 Pilot Kompetansebroen 

 Avtale om transfusjon utenfor sykehuset er revidert 

 Avtale om palliativ behandling er revidert 

 Kapasitetsråd er etablert – rådet er et tidsavgrenset, partssammensatt underutvalg i 
Helsefellesskapet Østfold for samarbeid om felles kapasitetsutfordringer i helsetjenestene 
vinteren 2021-22 

https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/samhandling#styringsdata-samhandling
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 Samhandlingsmidler ble også i år delt ut. Det kom to søknader innen fristen – begge fikk 
innvilget sin søknad helt eller delvis: 

 «Hva er innafor» - - tildelt kr. 354 000 
o Gjelder forsterket utskrivning av eldre, skrøpelige, multisyke pasienter 

fra sykehus til KHT – dette er del av felles utvikling av pasientforløp for 
eldre og kroniske syke i regi av Helsefellesskapet. 

 «Sammenhengende tjenesters for barn og unge i Sarpsborg» - tildelt kr. 300 000  
o Prosjektet skal styrke lokal samhandling innenfor fagfeltet psykisk helse 

barn og unge internt i kommunen og opp mot SØ 

 Det er gjennomført en evaluering av samarbeidet under Pandemien 

 Det er etablert en formell «Møteplass jordmødre» mellom sykehuset og jordmødre i 
kommunen 

 KAD-direkteprosedyre er pilotert og godkjent 

 Prosedyre for LIS-3 allmenn - Samarbeidsavtale om leger i spesialisering i allmennmedisin 
(LIS3-alm) ble vedtatt av Strategisk samarbeidsutvalg 

Revisjon av retningslinjer  
Retningslinjene til samarbeidsavtalen er revidert/gjennomgått i henhold til revisjonsplan 
Møteplan  
Det er vedtatt møteplan for samhandlingsarbeidet 2022 som finnes her 
Underutvalg  
Det er fire faste underutvalg:   

 Utvalg for akuttberedskap (UFAB)  

 Kommunale akutt døgnplasser (KAD)  

 Samhandlingsutvalg for fastleger (SUFF) 

 Utvalg for Helhetlig pasientforløp – ikke iverksatt ennå 
 
Følgende tidsbegrensede underutvalg er nedsatt: 
Underutvalg for: 

 Pandemirådet – pågår 

 Kapasitetsrådet – pågår 

 Revisjon av retningslinje 11 - Overordnede samarbeidsrutiner for beredskap og 
akuttmedisinske situasjoner – pågår 

 Programkomite for Samhandlingsforum 2022 – pågår 

 Felles planlegging av tjenester til barn og unge – pågår 

 Hoftebruddbehandling i Østfold – hvor ortopedisk avdeling i Østfold ønsker å gi 
hoftebruddpasientene en bedre og helhetlig behandling ved blant annet å ta initiativ til et 
forpliktende samarbeid med kommunene – pågår 

 Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus – pågår 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/2022%20M%C3%B8teplan%20Samhandling.pdf
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Sak u005-22 Handlingsplan for Helsefellesskapet 2022 

 

Handlingsplan for Helsefellesskapet Østfold 2022 - 2023 
Gjelder for perioden 1.april 2022 til og med 31.mars 2023 

 

Hovedfokus er implementering / forankring og videreutvikling av samarbeidsavtalen med 
tilhørende retningslinjer og rutiner samt felles utvikling av tjenester til prioriterte grupper fra 
Nasjonal helse og sykehusplan 2020-2023 
 
Aktuelle punkter fra handlingsplan 2021 – 2022 som ble utsatt på grunn av Koronapandemien er videreført. 

 
Helsefellesskapet skal ha særlig fokus på disse oppgavene: 

1. Fortsette å utvikle samarbeidet i tråd med føringer gitt i Nasjonal helse og sykehusplan –  
felles planlegging av tjenester til: 

a. Barn og unge – behandle rapport fra underutvalg og beslutte endelige tiltak og 
implementering 

b. Personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer 
- etablere et partssammensatt underutvalg for dette arbeidet som skal levere sin 
rapport med forslag høsten 2022 
- FACT team: bidra til nettverk og kompetansearbeid/ mål om å implementere i hele 
fylket 
- etablere/ reetablere regionale møtearenaer for kommuner, DPS, TSB og psykiatrisk 
avdeling i hele fylket 

c. Skrøpelige eldre – implementere prosjekt «Hva er innafor» og starte neste steg i 
utviklingen «Tidlig geriatrisk vurdering» 

d. Personer med flere kroniske lidelser - – implementere prosjekt «Hva er innafor» og 
starte neste steg i utviklingen «Tidlig geriatrisk vurdering» 

2. Øke kjennskapet til samarbeidsavtalene hos den enkelte medarbeider – videreføres fra 
handlingsplan 2021/2022. 

a. Revidere retningslinje for avviksrapportering med mål om bedre læring av 
meldingsutveksling og fortsette undervisning og kvalitetsforbedring i etterlevelse av 
samarbeidsavtalen 

3. Samarbeid om smittevern og vaksinering – bl.a. revisjon av Avtale om smittevern 
4. Samarbeid om pandemi- og kapasitetsutfordringer 
5. Øke bruken av felles statistikk og tallgrunnlag for å sikre en felles virkelighetsforståelse for 

videre utvikling av en samlet helsetjeneste i Helsefellesskapet 
- Videre arbeid med å etablere ressursgruppe styringsdata 

6. Samarbeid om folkehelse 
 - Identifisere hva der er hensiktsmessig og mulig å samarbeide om og foreslå tiltak 

7. Samarbeid om pasientsikkerhet 
- Utarbeide en handlingsplan for et mer systematisk og koordinert samarbeid om 
pasientsikkerhet, for å nå målene satt i handlingsplan for kvalitet og pasientsikkerhet 

8. Evaluere tiltak som er iverksatt etter journalgjennomgang 2019-20 
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Sak u006-22 Partnerskapsmøtet 2022 - agenda 
 

 

Dialogmøte 
Dialogmøte om samhandling er et forum der representanter for politisk og administrativ ledelse i 
kommunene (ordfører/ kommunedirektør) møter ledelse og styre i SØ for informasjonsutveksling og 
dialog. 
 
Partnerskapsmøtet  
Partnerskapsmøtet er det formelle strategisk overordnede organet for samhandlingsarbeidet mellom 
kommunene og Sykehuset Østfold. Partnerskapsmøtet holdes en gang i året.  
Beslutninger baseres på konsensus og skal være førende for samhandlingsarbeidet.  
Det vises for øvrig til samarbeidsavtalens retningslinje 12. (lenke) 
 
Partnerskapsmøtet består av kommunedirektør eller dennes stedfortreder fra kommunene og 
sykehuset administrerende direktør/øverste ledelse. 
Observatører med møte- og talerett:  

 Strategisk samarbeidsutvalg (SSU)  

 Statsforvalteren Oslo og Viken 

 Høgskolen i Østfold  

 KS Østfold og Spekter 

 

 

https://ek.so-hf.no/docs/pub/DOK29797.pdf
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DIALOGMØTE kl. 12.00-13.30 – Ledes av klinikksjef/prosessdirektør SØ, Liv Marit Sundstøl 

 
Program 

1. Helsefellesskapet – status og fokus 

a. Politiske føringer – utvikling – ved administrerende direktør SØ, Hege Gjessing 
2. Sykehuset Østfold – aktuelle utfordringer  

a. Utvidelse av sykehuset – plan og tidshorisont 
b. Utviklingsplan – det utadvendte sykehuset (Eli?) kapasitet – institusjon – Nina?? 
c. Felles utviklingsplan mot 2040? 

3. Felles utviklingsarbeid framover – 4 prioriterte pasientgrupper 

a. Barn og unge – Ved avdelingssjef BUP SØ, Ragnhild Tranøy – ledet underutvalget 
som har laget forslag til pasientforløp?? 

b. Personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer 
c. Skrøpelige eldre – ved avdelingssjef Asbjørn Sorteberg – Helhetlig behandling av 

pasienter med hoftebrudd?? 
d. Personer med flere kroniske lidelser  

i. Ved klinikksjef Volker Solyga – pasienter med KOLS og hjertesvikt 
ii. Ved ….. - Diabetes type 2 

4. Coronapandemien – avgjørende samarbeid i krisetider 

a. Oppsummering og evaluering ved samhandlingssjef for kommunene, Guro Steine 
Letting og fagdirektør SØ, Helge Stene Johansen 

5. Samarbeid om kapasitetsutfordringer vinteren 21-22  

- ved prosessdirektør Liv Marit Sundstøl  

- Kommunene – satsing på hjemmebaserte tjenester og ikke institusjon??? Nina??  

 

Pause før Partnerskapsmøtet 
 

PARTNERSKAPSMØTET kl. 13.45-15.00 – ledes av kommunedirektør Fredrikstad, Nina 

Tangnæs Grønvold 
 

Sak 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 
Innkalling til Partnerskapsmøtet ble sendt partene den 25. mai 2021. Samme innkalling med endret 
dato (fra 7.3 til 21.3.2022) ble sendt partene 19.1.2022. Invitasjon til å komme med innspill på saker 
til møtet ble sendt partene 20.12.2021  
 
 

Sak 2. Godkjenne referat fra Partnerskapsmøtet 8.mars 2021 
Vedlagt ligger referat fra Partnerskapsmøtet 8. mars 2021 
 
Referatet er forhåndsgodkjent av kommunaldirektør Fredrikstad, Nina Tangnæs Grønvold og 
administrerende direktør Sykehuset Østfold, Hege Gjessing.      
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Sak 3. Godkjenne årsberetning for Samhandlingsutvalget 2021/2022 
Årsberetningen fra Samhandlingsutvalget for perioden 1.april 2021 – 31.mars 2022 skal godkjennes. 
Årsberetningen er vedlagt. 
 
 

Sak 4. Evaluering av samarbeidsavtalen 
Overordnet samarbeidsavtale er en lovpålagt avtale som er inngått mellom sykehus og kommuner. 
Den er godkjent i henholdsvis sykehusstyre og kommunestyre og er juridisk førende og bindende for 
partene. I overordnet samarbeidsavtale står det at Partnerskapet skal evaluere avtalen årlig. 
 
Det er ikke kommet forslag til endringer i denne avtalen siden forrige Partnerskapsmøte.  
Her er lenke til dagens Overordnet samarbeidsavtale  
 
 

Sak 5. Godkjenne handlingsplan for samhandlingsarbeidet 2022-2023 
Partnerskapsmøtet skal godkjenne strategisk handlingsplan med mål og innsatsområder for 
samhandlingsarbeidet. Saken har vært drøftet i Faglig samarbeidsutvalg og Strategisk 
samarbeidsutvalg (SSU) og Strategisk samarbeidsutvalg har besluttet å fremlegge følgende forslag: 
 
 

Handlingsplan for Helsefellesskapet Østfold 2021 – 2022 (forslag) 
Gjelder for perioden 1.april 2021 til og med 31.mars 2022 

 
 

Sak 6. Godkjenne sammensetting av Strategisk samarbeidsutvalg 2022-23 
Partnerskapsmøtet skal godkjenne sammensettingen av Strategisk 
samarbeidsutvalg (SSU) for kommende periode.  
Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) fremmer denne innstillingen til sammensetning for perioden 1. 
april 2022 - 31. mars 2023 
Som leder foreslås ….. 
Som nestleder foreslås ….. 
 
 
 

Tabell 
 
 

Sak 7. Fastsette dato for neste partnerskapsmøte  
I henhold til retningslinje 12 skal det avholdes partnerskapsmøte en gang i året i mars. 
 

Forslag til vedtak: 
1. Neste partnerskapsmøte avholdes mandag 6.mars 2023 kl.12.00-15.00 
2. Sekretariatet bes finne egnet møterom og kalle inn på vanlig måte 

 

Vedlegg sak 2 – Referat 8. mars 2021 
Partnerskapsmøte ble avholdt elektronisk på TEAMS den 8. mars 2021 

Referat:…. 
 
 

Vedlegg sak 3 – Årsberetning for Samhandlingsutvalget (SU) 2021/2022  

https://ek.so-hf.no/docs/pub/DOK13964.pdf
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Årsberetning for Samhandlingsarbeidet 2021/2022… 
 
 

 
 

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

 
 
 

 
 

Invitasjon til å komme med innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan 
2024 – 2027  
 
 
Innledning 
  
I Meld. St. 7 (2019 – 2020) Nasjonal helse- og sykehusplan 2020 – 2023 ble det varslet at 
regjeringen ønsker at neste nasjonale helse- og sykehusplan blant annet skal bygge på 
innspill fra helsefellesskapene. Dette er også en oppfølging av avtalen mellom KS og 
regjeringen om innføring av helsefellesskap av 23. oktober 2019. 

 
 Helse- og omsorgsdepartementet vil med dette invitere helsefellesskapene til å komme med 
innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan 2024 – 2027. Invitasjonen sendes til alle landets 
kommuner og til de regionale helseforetakene. Vi ber om at de regionale helseforetakene 
formidler denne invitasjonen videre til helseforetakene i sine respektive regioner. Vi vil 
oppfordre til at det sendes inn felles innspill fra kommunene og helseforetaket i 
helsefellesskapene, selv om det også er mulig å sende innspill hver for seg.  
 
Departementet anerkjenner at covid-19-pandemien har ført til at det varierer hvor langt de 
ulike helsefellesskapene har kommet i etableringen og i arbeidet med å planlegge og utvikle 
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tjenester sammen. Departementet håper likevel at innspill til neste nasjonale helse- og 
sykehusplan kan sendes innen 1. april 2022. 
 
Bakgrunn 
  
Nasjonal helse- og sykehusplan legges frem hvert fjerde år og setter retning for utviklingen 
av spesialisthelsetjenesten og samarbeidet med den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten. Nasjonal helse- og sykehusplan skal blant annet bygge på de regionale 
og lokale utviklingsplanene i spesialisthelsetjenesten. I 2020 fikk Helsedirektoratet og 
Direktoratet for e-helse i oppdrag å komme med en vurdering av tjenestens og egen 
måloppnåelse hvert år i planperioden. Nytt for den kommende helse- og sykehusplanen er at 
regjeringen ønsker at den også skal bygge på innspill fra de 19 helsefellesskapene mellom 
kommuner og helseforetak. 
 

 
 
Figur 1: Illustrasjon av sammenhengen mellom Meld. St. 7 (2019 – 2020) Nasjonal helse- og 
sykehusplan 2020 – 2023 og neste Nasjonal helse- og sykehusplan. 
 
 
Forholdet mellom innspillet og arbeidet med lokale utviklingsplaner  
 
Helseforetakene vil starte arbeidet med sine lokale utviklingsplaner i 2021. Som oppfølging 
av Nasjonal helse- og sykehusplan 2020 – 2023 ligger det flere føringer for hvilke temaer 
som skal inngå i utviklingsplanene. I foretaksmøtet med de regionale helseforetakene i 
januar 2020, ble det blant annet stilt krav om at helseforetakene i sitt arbeid med lokale 
utviklingsplaner skal:  
 

- prioritere utvikling av tjenester til pasienter som trenger tjenester fra både 

spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Dette 

planarbeidet skal være tuftet på felles planlegging og utvikling i helsefellesskapene. 

Barn og unge, voksne med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer, skrøpelige 

eldre og personer med flere kroniske lidelser skal prioriteres i dette arbeidet. 

- gjennomgå akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus i samarbeid med kommunene.  
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Departementet legger til grunn at det vil være nyttig for helsefellesskapene å diskutere 
innspill til nasjonal helse- og sykehusplan og se dette i sammenheng med arbeidet med 
helseforetakenes lokale utviklingsplaner.  
 
Nærmere om innspillet  
 
I Nasjonal helse- og sykehusplan 2020 – 2023 var etablering av helsefellesskap mellom 
kommuner og helseforetak et av hovedtiltakene for å bidra til å skape en sammenhengende 
helse- og omsorgstjeneste. I arbeidet med kommende nasjonal helse- og sykehusplan 
ønsker departementet å få innspill fra helsefellesskapene. Det er viktig å få informasjon om 
status i arbeidet i helsefellesskapene, hvilke utfordringer som oppleves i arbeidet og hvordan 
regionale aktører og nasjonale myndigheter kan støtte opp om arbeidet med å skape en mer 
sammenhengende helse- og omsorgstjeneste. 
 
Departementet ber derfor om at følgende spørsmål danner grunnlag for diskusjon og innspill:  

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?  

 
Vi ber om at innspill sendes til postmottak@hod.dep.no innen 1. april 2022. Hvis dere har 
spørsmål, vær vennlig å ta kontakt med Juliane Mekki på e-post (Juliane.Mekki@hod.dep.no). 

 
 
 

 
 
 
 

mailto:Juliane.Mekki@hod.dep.no
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Sak u011-22 Resultater fra Dialogmøte 2021 

 

Tema: Helsefellesskap 
 

Dialogmøte 5. november 2021 
Resultater fra stasjonsvandring 
 

Deltakere fra: kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, pasient – pårørende og 

brukerorganisasjoner, ungdomsrådet SØ, samhandlingsavdelingen SØ, og samhandlingssjefer i SØ og 

kommunen.   

 

Tre stasjonsvandringer ble gjennomført med tema innen Helsefellesskap, pårørendeperspektivet og 

psykiatri/ rus. Deltakerne var delt inn i grupper og skrev ned svar på utfordringer, problemstillinger 

og spørsmål ved de ulike stasjonene som hadde utgangspunkt i utsagnet - hva er viktig blir tatt 

hensyn til/ tatt vare på. Etter hver runde fikk alle deltakerne 3 poeng de skulle fordele på hver 

stasjon ved det svaret de mente var viktigst. 

Denne rapporten presenterer de 3 svarene ved hver stasjon i hver runde, som fikk flest poeng av 

deltakerne. Komplett liste med alle kommentarer etter sammendraget. 

 

Helsefellesskap  
Krevende overganger "funker det"? 
Hva er viktig at blir tatt hensyn til/ tatt vare på? 
 

Når det ikke går etter planen: tidsperspektiv, klagemulighet 
Informasjon om rettigheter 13 

Planlagt - forsterket utskrivning med sjekkliste 10 

Brukerorganisasjonene kan fungere som en tillitsvalgt for pasientene 9 

Klager kan gi kvalitetsutvikling 9 
 

Digital utskrivning positivt/ negativt 
Mangel på digital kompetanse 18 

Frivillig? For noen passer det, for andre ikke 17 

Avklar i forkant om OK 15 
 

Hjelpemiddelbehov i hjemmet etter utskrivning 
Rask tilgang på utstyr (minst mulig byråkrati) 18 
Opplæring og oppfølging ved bruk 16 

Til kommunehelsetjenesten med behov 
- Epikrise med oppdatert behandlingsplan 
- God funksjonsbeskrivelse 

14 

Usikkerhet: Hvor ringer man etter utskriving/ ved forverring? Hva er tidsperspektivet? 
Tydelig informasjon! Skriftlig! 26 

Hvor ringe - informasjon om andre instanser 12 

God helsekunnskap i befolkningen 
- Tilgjengelig generell kunnskap som er kunnskapsbasert 

11 
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Oppfølging og informasjonstilgang ved utskrivning (analogt/ digitalt) 
Tilpasset språk 17 

Brosjyre/ informasjonsskriv, digitalt og papir - viktig å ha noe håndfast etter utskrivningssamtale 15 

Infobrev ved utskrivning - inneholde link til informasjon 12 
 

Opplæring egen situasjon 
- Hjemmeløsninger 
- Tilgang til nødvendige tjenester (ergo/ fysio, mat/ trening, hygiene) 
Viktig med god kommunikasjon mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen 19 

Ergoterapeut - fysio - tidlig inn 11 

Informasjon om nødvendige tjenester - fra hvem? Opprettholde trygghet! Info! Info! Info! 10 
 
 

Helsefellesskap - Pårørendeperspektivet 
Hva er viktig at blir tatt hensyn til/ tatt vare på? 
 
Koordinering/ oppfølging - hvem holder i hva? 
Ansvarsfordeling (3P) 18 

Dialog som fører til gode løsninger og fornuftig nivå 15 

Individuell plan/ koordinerende tilbud 13 

 
Bearbeiding av situasjonen typ sorgarbeid/ samtalegrupper/ "livsmestring" 
Tilbud om hjelp i eget hjem - kontaktperson/ likemann 20 

Frivillige/ foreninger/ lag 16 

Likemanstilbud/ likeperson 12 

 
Avlastning - info om muligheter, preventivt 
Alternative former for avlastning 16 

Informasjon/ rutiner må være godt kjent 15 

Pårørendepenger/ pleiepenger, omsorgslønn, sykemelding 15 

 
Hva er det viktig at pårørende får av informasjon/ opplæring? Sett fra helsetjenestens perspektiv 
og fra pårørende 
Kunnskap om symptomer og hvordan forholde seg 21 

Roller - gjensidig forventningsavklaring prognose/ forventet "forløp" 12 

Info/ opplæring om lidelsen/ helsen 8 

 
Hva forventes av meg som pårørende? Hva er kritisk viktig? Hva trygger? Hva uroer? 
En må involveres og informeres (lovpålagt informasjon) 16 

Pårørendegrupper/ selvhjelpsgrupper 10 

Barn under 18 skal ikke være pårørende 9 

 
 

Helsefellesskap og psykiatri 
Hva er viktig at blir tatt hensyn til/ tatt vare på? 
 

Oppfølging av somatikk ved psykiatrisk/ rus innleggelse 

 Skjer det? 

 Eventuelt hvorfor ikke? 
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Bedre samarbeid mellom avdeling på tvers av psykiatri og somatikk 18 

Kultur og holdningsendring 16 

Psykiatrisk diagnose burde ikke ekskludere smertemedisinering 12 

 
Typiske frustrasjonsområder 
Nok fagpersoner + kompetanse 15 
Samhandling mellom somatikk og psykiatri/ TSB 
- Mange føler seg ikke sett 
- Personkjemi 

12 

Ressurser i kommunen 12 

 
Avvisning: Blir de riktige henvisningene/ personene avvist? 
Systemer som benyttes må "snakke sammen" 19 

Viktig med vurderingssamtale FØR avvisning 16 

Skal vurderes etter fag, ikke økonomi 8 

 
Tilgang på samtale ved førstegangs henvisning. Hva taler for/ mot (positivt og negativt) 
Positiv: Pasient føler seg sett og hørt 27 

Vurdert + avklart behov raskt, treffer riktigere 19 

Tidligere diagnose 9 

 
Oppsøkende team, hva taler for/ mot (positiv/ negativt) 
Trygget ifht å bli møtt på hjemmebane 13 

Gir tidlig diagnose - positivt 9 

Lavterskel for kontakt 8 

 
Områder hvor helsefellesskap kan fungere særs godt 
Helhetlige pasientforløp 13 

Tidlig diagnose 9 

Ettervern 8 

 
 

Noe du brenner inne med? (ordet fritt) 

Psykisk helsetjenste trenger en grunnleggende fag- og systemendring 8 

Brukermedvirkning/ medbestemmelse burde være reell 7 

Tidlig nok 1 

Bedre kronikeromsorg 5 

Respekt for den enkelte 0 

Jeg vil eie min journal 1 

Pårørende involvering i samvalg 3 

God dokumentasjon 1 

Samarbeid med NAV 2 
Hva med de som ikke har behov for/ får ordinære kommunale tjenester? Ref mange kreftpasienter 
med behov for psykososial oppfølging 2 

Raskere tempo på digitalisering av helsetjenester 8 

Ungdommer blir glemt (enten barn eller voksen) 3 

Bedre tid til pasienten 19 

E-helse 3 

Likepersonsarbeid 3 
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Komplett liste med alle kommentarer 

Helsefellesskap  
Krevende overganger "funker det"? 
Hva er viktig at blir tatt hensyn til/ tatt vare på? 

 

  

Når det ikke går etter planen: tidsperspektiv, klagemulighet Poeng 

Informasjon - med eventualiteter 3 

Planlagt - forsterket utskrivning med sjekkliste 10 

Klager - pasient og brukerombud 3 

Forventninger og tilbud må være samstemt 2 

Kortfattet og enkel informasjon til svekkede pasienter 7 

Tidsperspektiv på klager 1 

Norsk pasientforening (pasient.no) 
 

Brukerorganisasjonene kan fungere som en tillitsvalgt for pasientene 9 

Klager kan gi kvalitetsutvikling 9 

Pasientombudet 8 

Fastlegen 1 

Tidsperspektivet - vær utålmodig! Stå på! Spør! 3 

Oppmutre til å sende klage 4 

Informasjon om rettigheter 13   

Digital utskrivning positivt/ negativt Poeng 

Større ensomhet 3 

Digital post - det enkle er det beste - bruker vennlig (hva med de som ikke "fikser" dette?) 2 

Sårbart foreldre 2 

Avklar i forkant om OK 15 

Innvandrere/ minoritetsbefolkning - jfr. Rapporten om helsekompetanse 5 

Obs på hva man mister i digital kommunikasjon 1 

Snakker de ulike digitale systemene med hverandre? 7 

Mangel på digital kompetanse 18 

Fastlegene må ansvarliggjøres i forbindelse med digital informasjon 4 

Frvillig. For noen passer det, for andre ikke 17 

Tidsbesparende 5   

Hjelpemiddelbehov i hjemmet etter utskrivning Poeng 

Til kommunehelsetjenesten med behov 
- Epikrise med oppdatert behandlingsplan 
-God funksjonsbeskrivelse 

14 

Kartleggingsbesøk 4 

Dialog mellom SHT og KHT for utskrivelse (samvalg) 1 

Rask tilgang på utstyr (minst mulig byråkrati) 18 

Vedtaksmyndighet delegeres til behndleren (mindre byåkrati) 6 

Styrke ergoterapi i kommunen 6 

Større kapasitet hos hjelpemiddelsentralen 
- Kjøre ut hjelpemidler oftere 
- Lettere tilgjengelig 
- Må starte på sykehuset 

11 
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Opplæring og oppfølging ved bruk 16 

Informasjon om rettigheter rundt hjelpemidler - ansatte må vite dette (SHT) 4 

Informasjon fra NAV - hva kan den enkelte få av hjelp 2 

Gjenbruk av store og små hjelpemidler 0 

Obs Seksualtekniske  hjelpemidler 0   

Usikkerhet: Hvor ringer man etter utskriving/ ved forverring? Hva er tidsperspektivet? Poeng 

Skriftlig informasjon om telefon nummer må gis pasienter 
- Hvor 
- Når SHT og når KHT 

7 

Alle elektive kirurgiske gastro pasienterfår skriv - akutte pasienter, noe mindre. 
Struktur. Ønsker/ prøver 

0 

Kunnskap om pasientforløp 0 

Bruke mer tid på informere pasienten. 0 

Telefon som er tilgjengelig 24/7 0 

Tydelig informasjon! Skriftlig! 26 

Etter tvangsbehandling har mange mistet tillit til helsevesenet. Et problem! 9 

God helsekunnskap i befolkningen 
- Tilgjengelig generell kunnskap som er kunnskapsbasert 

11 

Kan pårørende ringe? Hvor? 9 

Taushetsplikt? Tydelige avklaringer før utskrivning 5 

Akuttforløp - planlagte forløp 5 

Hvor ringe - informasjon om andre instanser 12   

Oppfølging og informasjonstilgang ved utskrivning (analogt/ digitalt) Poeng 

Hva er viktig for deg? 4 

Infobrev ved utskrivning - inneholde link til informasjon 12 

Tilpasset språk 17 

Riktig informasjon til riktig tid 8 

Bedre individuell tilpasning/ psykisk helse 9 

Fortsatt telefonkontakt 11 

Web møter 3 

Pårørende informasjon - sammen med pasient/ bruker 1 

Brosjyre/ informasjonsskriv, digitalt og papir - viktig å ha noe håndfast etter utskrivningssamtale 15 

Pårørende - oppfølging! Ikke bare informasjon 2 

E-helse informasjon 4 

Hvem er lovpålagt pårørende kontakt? 
- Helseforetakene? 
- Kommunen? 

0 

  

Opplæring egen situasjon 
- Hjemmeløsninger 
- Tilgang til nødvendige tjenester (ergo/ fysio, mat/ trening, hygiene) 

Poeng 

Opplæring - hvem kontakter man? 0 

Tilrettelegge hjemme 4 

Informasjon om nødvendige tjenester - fra hvem? Opprettholde trygghet! Info! Info! Info! 10 

Involvering av pårørende 8 
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Bedre recovery-orientert tilnærming i kommunen (spesielt psykisk helse) 5 

Bedre kartlegging i hjemmet 0 

Ergoterapeut - fysio - tidlig inn 11 

Er opplæring forstått 5 

Læring og mestringskurs 6 

Individuelt tilrettelagt, individtilpasset opplæring/behandling 1 

Viktig med god kommunikasjon mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen 19 

Ved funksjonsfall - kommunen må være proaktivog kartlegge 6 

Frivillighet/ lavterskeltilbud 1 

Empowerment (aktiv for egen helse) 1 

Psykososial oppfølging 2 

Familieperspektiv 1 

Likepersonsarbeidet er viktig 5 

 

Helsefellesskap - Pårørendeperspektivet 

Hva er viktig at blir tatt hensyn til/ tatt vare på? 

 

  

Koordinering/ oppfølging - hvem holder i hva? Poeng 

Ansvarsfordelig (3P) 18 

Info - skriftlig/ digital/ muntlig 1 

Kartlegging av behov 2 

Avklare samtykke/ taushetsplikt - hvordan? 9 

Systemer som fungerer 5 

Samarbeidskultur 9 

Individuell plan/ koordinerende tilbud 13 

Dialog som fører til gode løsninger og fornuftig nivå 15   

Bearbeiding av situasjonen typ sorgarbeid/ samtalegrupper/ "livsmestring" Poeng 

Kartlegge pårørende/ nære/ barn 2 

Styrke relasjon pasient - pårørende 8 

Erfaringsdeling 0 

Gruppesamtaler 2 

Montebellosenteret 0 

Mann som pårørende/ tilbud/ tilrettelegging 3 

Frivillige/ foreninger/ lag 16 

Sorggrupper 2 

Likemanstilbud/ likeperson 12 

Forutsigberhet - kunnskap - trygghet 3 

For lite ressursser til dette 0 

For lite kjent 0 

Uformell dialoggruppe 0 

Tilbud om hjelp i eget hjem - kontaktperson/ likemann 20   

Avlastning - info om muligheter, preventivt Poeng 

Kommunen sitt ansvar - nok ekspertise 1 

Fastleger - ansvar 0 
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Pårørendeopplæring - info 1 

Hensynet til barn som tar seg av sine (under 18 år) - NEI TAKK må involveres 6 

Slitne pårørende 0 

Tilbudene må reelle og tilpassede behov 1 

Bli lyttet til (pårørende) 0 

Alternative former for avlastning 16 

Nok ressursser til avlastning 4 

Innhold i avlastning 0 

Informasjon/ rutiner må være godt kjent 15 

Pårørendepenger/ pleiepenger, omsorgslønn, sykemelding 15   

Hva er det viktig at pårørende får av informasjon/ opplæring? Sett fra helsetjenestens perspektiv 
og fra pårørende 

Poeng 

Roller - gjensidig forventningsavklaring prognose/ forventet "forløp" 12 

Opplæring/ ressursser tilgjengelig 1 

Barn/ unge som pårørende 3 

Helsenorge.no - opplæring av digitale tjenester 6 

Tydelig medisinliste - medisiner til hvilket tidspunkt 4 

Opplæring av hjelpemidler  1 

Pasienters endrede personlighet/ sorg - reaksjoner 7 

Fast kontaktperson 4 

Faste møter 1 

Info/ opplæring om lidelsen/ helsen 8 

Kunnskap om symptomer og hvordan forholde seg 21   

Hva forventes av meg som pårørende? Hva er kritisk viktig? Hva trygger? Hva uroer? Poeng 

En må involveres og informeres (lovpålagt informasjon) 16 

Hvem er pårørende? Bevisstgjørende 7 

Hvor får en informasjon? (trygge/ uroer - barn) 5 

Avstandspårørende 0 

Barn som pårørende - må involveres 5 

At ikke pårørende pålegges for mye ansvar, men være en ressurss 6 

Må avklares - hva forventes av meg som pårørende 7 

Alder 0 

Forventningssamtaler - trygger 5 

Barn under 18 skal ikke være pårørende 9 

Pårørendegrupper/ selvhjelpsgrupper 10 

 

Helsefellesskap og psykiatri 
Hva er viktig at blir tatt hensyn til/ tatt vare på? 

 

  

Oppfølging av somatikk ved psykiatrisk/ rus innleggelse 
- Skjer det? 
- Evt hvorfor ikke? 

Poeng 

Kultur og holdningsendring 16 
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Kompetanse + overlegeressurs 1 

Pakkeforløp 2 

Hva er hva? 0 

Bedre samarbeid mellom avdeling på tvers av psykiatri og somatikk 18 

Tydelig ansvarsfordeling 6 

Koordiantor (holder i trådene) 9 

Psykiatrisk diagnose burde ikke ekskludere smertemedisinering 12 

Individuell plan 0   

Typiske frustrasjonsområder Poeng 

Samhandling mellom somatikk og psykiatri/ TSB 
- Mange føler seg ikke sett 
- Personkjemi 

12 

Lang ventetid 5 

Resursser i kommunen 12 

Nok fagpersoner + kompetanse 15 

Gråsone - de som ikke er "syke" nok 5 

Ressursstid - begrenset tidsramme per bruker 11 

For mye sykeliggjøring 0 

For mye medikamenter 2% av dagens bruk er nok 6   

Avvisning: Blir de riktige henvisningene/ personene avvist? Poeng 

Systemer som benyttes må "snakke sammen" 19 

Tilstrekkelig informasjon i henvisningen 7 

Skal vurderes etter fag, ikke økonomi 8 

Mindre tvang og mer behandling av dem som oppsøker frivillig hjelp 7 

Først må man ha et riktig tilbud 1 

God henvisning fra fastlege m/ pårørendeinvolvering 1 

Viktig med vurderingssamtale FØR avvisning 16 

Kan få fatale konsekvenser 6   

Tilgang på samtale ved førstegangs henvisning. Hva taler for/ mot (positivit og negativt) Poeng 

Greit å snakke litt for medisinering 0 

Positiv: Pasient føler seg sett og hørt 27 

Vurdert + avklart behov raskt, treffer riktigere 19 

Gir mer tilfredse pasienter 2 

Kan bli lengre køer 0 

Kan avklare tvil 7 

Tidligere diagnose 9   

Oppsøkende team, hva taler for/ mot (positiv/ negativt) Poeng 

Noen føler seg "tråkket på", andre føler seg ivaretatt 0 

Trygget ifht å bli møtt på hjemmebane 13 

Maktbalanse 0 

Fanger opp brukere lettere 0 

Tett og raskere oppfølging (positivt) 0 

Kan risikere å måtte forholde seg til mange 0 
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Viktig med kompetanse 0 

Gir tidlig diagnose - positivt 9 

Oppsøkende team kan være stigmatiserende - negativt 0 

Ansette flere erfaringskonsulenter i temaet 6 

Teamet må være drillet på metoden 6 

Åpen dialog - hele behandlingsforløpet 5 

Bygger tillitsfulle relasjoner 2 

Lavterskel for kontakt 8 

Langvarig oppfølging 0 

Felles metodikk 0   

Områder hvor helsefellesskap kan fungere særs godt Poeng 

Åpenhet 0 

Ettervern 8 

Samarbeid med pårørende 0 

Det å etablere en hverdag 0 

Erfaringsutveksling 0 

Tidlig diagnose 9 

Blir fanget opp av systemet 1 

Rett behandling - hva er det? 1 

Likepersonsarbeid 7 

Lovverk, rettigheter og punkter 0 

Medbestemmelse 2 

Åpen dialog slik det praktiseres i vest Lappland Finland under Sakko Sejkula 4 

Medisinfrie behandlingsforløp for alle som ønsker det 0 

Kommunen kan utøve tiltak som "turgrupper" eller liknende initiert av spesialist 0 

Faglige tiltak - tjenesteutvikling 5 

Samtidighet for eksempel FACT team 1 

Tverrfaglig/ tverrnivå samarbeid 1 

Helhetlige pasientforløp 13 

Ambulante team 5 

 
 

 
 

 


