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Innkalt av 

Veronica Aam 
Vår dato 

09.09.2022 

Vår ref. 
22/00005 

 
 
 
 

Møteinnkalling  
 

Tid Fredag 23. september 2022 kl. 11.00 til 14.00 
Sted SIM-senter Fredrikstad, Stadion 11 Dreieværste, 1617 Kråkerøy, D – bygg: Rom 343 
Formøte Kommuner: Rom 342  

SØ: Rom 343  
 
 
 

Til: 
 

 Faste medlemmer: Varamedlemmer: 

Fra kommunene:   

Fredrikstad, Hvaler  Janka Ekrem Holstad Jon Erik Olsen 

Aremark, Halden  Veronica Aam (leder) Gina Anette Brekke 

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

Moss, Råde, Våler, Vestby Wenche Aanerød  Eli Thomassen 

Rakkestad, Sarpsborg  Kirsti Skau Astrid Rutherford 

Fra sykehuset:   

SØ Andreas Joner Andreas Stensvold 

SØ Liv Marit Sundstøl (nestleder) 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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Det blir omvisning på SIM-senteret på høyskolen kl. 13.30  
 
 
Veronica Aam             Linda Eikemo 
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Sak u030-22 Godkjenne referat fra Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) 3. juni 2022 

Forhåndsgodkjent referat fra møte den 03. juni i Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) er publisert her 
 
Behandling 23.09.22: 

   
Forslag til vedtak 23.09.2: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg godkjenner referat fra 3. juni 2022. 
 

 

Sak u031-22 Utkast til møteplan for Helsefellesskapet 2023 

Møtetidspunkt: Fredager kl. 11.00-14.00 – formøte en time før møtestart. Møteplanen presenteres 
for Faglig samarbeidsutvalg 15.9.22 for innspill / drøfting 
 
Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) har besluttet at møtene går på omgang blant kommuner og 
sykehus. Lokaliseringen av de enkelte møter skal vedtas i dagens møte. 
Utkastet til møteplan i vedlegg til sakspapirer. 
Behandling 23.09.22: 

   
Forslag til vedtak 23.09.22: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg… 

2. Lokasjon for møte.. 

 
 
 

DRØFTINGSSAKER 

 

Sak u032-22 Programkomite samhandlingsforum 

Bakgrunn: Samhandlingsforum er beskrevet i retningslinje 12 - punkt 7 i samhandlingsavtalen og skal 
arrangeres i april hvert år. Faglig samarbeidsutvalg har saken til drøfting 15.9. Der skal man se på 
sammensetning av komiteen (forslaget er at FSU er programkomite) og tid / sted samt innhold. 
 
SSU får i dagens møte muntlig informasjon om resultatet av drøftingen i FSU og bes komme med 
synspunkter på dette før FSU i neste møte beslutter innretningen på Samhandlingsforum 2023. 
 
Behandling 23.09.22: 

   
Resultat av drøftingen 23.09.22: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg støtter Faglig samarbeidsutvalg forslag og har følgende innspill: 

a. … 

BESLUTNINGSSAKER 

https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SSU_%20Strategisk%20samarbeidsutvalg/2022/Referater/2022-06-03%20Referat%20SSU.pdf
https://kvalitet.so-hf.no/docs/pub/DOK29797.pdf
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Sak u033-22 Arbeidet med fremtidens legevakttjeneste i Østfold 

Guro Steine Letting legger fram forslag til mandat og sammensetning av arbeidsgruppe for diskusjon. 
Muntlig framlegg 
 
Drøfting 23.09.22: 

   
Fesultat av drøfting 23.09.22: 

1. Strategisk samhandlingsutvalg (SSU)  

 

Sak u034-22 Kommunikasjon mellom sykehuset og kommunene 

I perioder kan kommunikasjonen mellom instansene bli utfordrende. Hvordan opplever kommunene 
og sykehuset kommunikasjonen med hverandre? Det er ønskelig med en status. 
 
Drøfting 23.09.22: 

   
Fesultat av drøfting 23.09.22: 

1. Strategisk samhandlingsutvalg (SSU)  

 

ORIENTERINGSSAKER 

 
 

Sak s035-22 Felles gjennomgang av akuttmedisinske tjenester 

For å bedre tilbudet til de akutte pasientene jobber nå alle deler av de akuttmedisinske tjenestene i 
sykehuset og kommunene sammen. Målet er å finne bedre løsninger og styrke tilbudet til 
befolkningen. I Nasjonal helse- og sykehusplan er helseforetak og kommunene bedt om å gjennomgå 
de akuttmedisinske tjenester i fellesskap. Regjeringen ønsker å styrke kompetanse, innsikt og 
forståelse, samarbeid og samhandling og sikre god ressursutnyttelse i de akuttmedisinske tjenestene 
utenfor sykehus, som blant annet omfatter AMK og kommunal legevaktsordning. 
 
Muntlig orientering av status ved Liv Marit Sundstøl 
 
 

Sak u036-22 Temasak: Topplederprogrammet 

Nasjonalt topplederprogram er et felles topplederprogram for kommune – og 
spesialisthelsetjenesten, og et samarbeid mellom de fire regionale helseforetakene, KS og 
Handelshøyskolen BI (lenke). 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, som har vært 
gjennom topplederprogrammet. 
 
 

https://www.ks.no/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/ledelse-og-organisering/nytt-felles-topplederprogram-for-spesialist--og-kommunehelsetjenesten/
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Sak u037-22 Felles tiltakskort mellom legevakt, sykehus og politi 

Det er utarbeidet et felles tiltakskort mellom SØ, Politiet, kriminalomsorgen, OUS/ AMK og LV i 
Østfold, tilknyttet samarbeidsavtale HMS, med tittelen «Trusler og vold – sikkerhet, kommunikasjon 
og samarbeide mellom partene, tiltakskort». Lenke til tiltakskortet her.  
 
 

Sak u038-22 Samhandlingsmidler, søknader 

Sykehuset Østfold har i år fått tilsagn fra Helse Sør-Øst om kr 803 000,- i samhandlingsmidler for 
2022. Søknadsfristen for samhandlingsmidler er 1. juni (link). Det er mottatt 4 søknader om 
samhandlingsmidler i år (les søknadene her): 

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) 

Faglig samarbeidsutvalg drøftet tildeling i sitt møte 16.6-22 og skal beslutte tildeling i sitt møte 
15.9.22. 
 
Det gis muntlig orientering i dagens møte om søknadene og om utfallet av behandling av disse 

 
 

Sak u039-22 Årlig justering av refusjonsbeløp i smittevernavtale – varsling iht. 
avtale 

Alle kommuner i Sykehusets opptaksområde har inngått likelydende smittevernavtaler med 
sykehuset Østfold. Avtalen ble revidert våren 2022 og godkjent av FSU 16.6.22. Refusjonens størrelse 
beregnes ut fra antall innbyggere i hver kommune. Refusjonsbeløpet kan justeres for neste 
kalenderår ut fra dokumenterte faktiske utgifter inkl. lønnsreguleringer inneværende år, med 
varslingsfrist til kommunene innen 1. november.  
Det er ingen økning av ressursene sykehuset stiller til rådighet for kommunene i revidert avtale og 
justeringen av refusjonen pr. innbygger blir kun økt iht. konsumprisindeksen som pr. juli 2021 til juli 
2022 var på 6,8%. Det betyr at dagens refusjonsbeløpet på kr. 5,86 pr innbygger øker til kr. 6,26. 
(altså 40 øre).  
 
 

Sak u040-22 Referat fra underutvalg/annet 

Det foreligger følgende referat: 
a) Referat fra KAD 03.05.22  (lenke) 

b) Referat fra UFAB 28.04.22 (lenke) 

c) Referat fra SUFF 13.05.22 (lenke) 

d) Referat fra Faglig samhandlingsutvalgt 16.06.22 (lenke)  

 

Sak s041-22 Nasjonal Samhandlingskonferansen 

Orientering ved samhandlingssjefene som har deltatt ved Samhandlingskonferansen 25. – 26. august 
i Bodø. 

https://kvalitet.so-hf.no/docs/pub/DOK48962.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/samhandling/samhandlingsmidler
https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/samhandling/samhandlingsmidler
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/FSU_Faglig%20samarbeidsutvalg/2022/Referater/2022-06-16%20Referat%20FSU.pdf


 

~ 6 ~ 
 
 
 
 

 

 

Sak u042-22 Orientering fra Faglig samarbeidsutvalg  

Faglig samarbeidsutvalg hadde møte 15. september. Muntlig orientering fra samhandlingssjefene. 
 
 

Sak u043-22 Info om endringer som kan påvirke den annen part 

Pågående kapasitetsarbeid i sykehuset – Liv Marit Sundstøl 
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Sak u044-22 Statistikk utskrivingsklare pasienter 

Oversikt over USK-døgn somatikk 2022 

 
 

Oversikt over USK-døgn psykiatri 2022 
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EVENTUELT 

  


