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Møteinnkalling  
 

Tid Fredag 18. november 2022 kl. 11.00 til 14.00 
Sted Rådhuset Askim – møterom Solbergfoss 
Formøte 
(kl. 10-11) 

Kommuner – Solbergfoss 
SØ – Kykkelsrud  

 
 
 

Til: 
 

 Faste medlemmer: Varamedlemmer: 

Fra kommunene:   

Fredrikstad, Hvaler  Janka Ekrem Holstad Jon Erik Olsen 

Aremark, Halden  Veronica Aam Gina Anette Brekke 

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

Moss, Råde, Våler, Vestby Wenche Aannerød  Eli Thomassen 

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 u044-22 Godkjenne referat fra Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) 23. september 
2022 

Forhåndsgodkjent referat fra møte den 23. september i Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) er 
publisert her. 
 
Behandling 18.11.22: 

   
Forslag til vedtak 18.11.22: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg godkjenner referat fra 23. september 2022. 
 

 

Sak u045-22 Fast underutvalg psykisk helse barn og unge 

Bakgrunn: Rapport for underutvalg for barn og unge ble tidligere i år presentert for FSU (s015-22) og 
SSU (u017-22). SSU godkjente handlingsplanen (vedlegg u17-22) som ble utarbeidet på bakgrunn av 
drøftinger i møtene og SSU besluttet at et fast underutvalg for psykisk helse barn og unge, skulle 
nedsettes. Mandatet og sammensetning er drøftet og godkjent i Faglig samarbeidsutvalg (s064-22). I 
dagens møte drøftes/ vedtas mandat og sammensetning for fast underutvalg psykisk helse barn og 
unge. 
 
Vedlagt: Forslag til mandat og sammensetning. 
 
Behandling 18.11.22: 

  
Forslag til vedtak 18.11.22: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg godkjenner mandat og sammensetning for fast underutvalg 
psykisk helse barn og unge. 

2. Kommunene melder inn representanter til Samhandlingssekretariatet innen 2.12.22 
 
 

Sak u046-22 Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus 

Saken ble presentert ved Liv-Marit Sundstøl i SSU 23.9 sak u035-22. I Nasjonal helse- og sykehusplan 
bes Helseforetakene om å gjennomgå de akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus sammen med 
kommunene. Målet er å identifisere og iverksette forbedringer for å skape en sammenhengende og 
effektiv akuttmedisinsk kjede. Oppdraget inngår i Sykehuset Østfolds utviklingsplan. Et innsatsteam 
har ledet arbeidet, og det er definert en tverrfaglig arbeidsgruppe med representanter fra aktører i 
den akuttmedisinske kjede. SSU ble ved oppstart involvert, har definert representanter til tverrfaglig 
arbeidsgruppe og er holdt fortløpende orientert om utviklingen i arbeidet. Les rapporten her. 
 
Behandling 18.11.22: 
 
 
 

BESLUTNINGSSAKER 

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/FSU_Faglig%20samarbeidsutvalg/2022/Referater/2022-04-28%20Referat%20FSU.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/SSU_%20Strategisk%20samarbeidsutvalg/2022/Innkallinger/2022-06-03%20Vedlegg%20sakspapirer%20SSU.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/FSU_Faglig%20samarbeidsutvalg/2022/Referater/2022-10-27%20Referat%20FSU.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SSU_%20Strategisk%20samarbeidsutvalg/2022/Referater/2022-09-23%20Referat%20SSU.pdf
https://red-sykehuset-ostfold.hn.nhn.no/seksjon/Samhandling/Documents/SSU_%20Strategisk%20samarbeidsutvalg/Dokumenter%20og%20presentasjoner/2022/Rapport%20Akuttmedisinske%20tjenester%20utenfor%20sykehus_03.11.22.pptx.pdf
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Forslag til vedtak 18.11.22: 
1. Det etableres et prosjekt med SSU som oppdragsgiver, og med deltakere fra de 

akuttmedisinske tjenester.  
2. Prosjektgruppen prioriterer tiltakene, utarbeider en tiltaksplan og plan for implementering. 

Prosjektgruppens anbefaling sendes SSU for beslutning. SSU får jevnlig statusoppdatering når 
arbeidet er godt i gang. 

 
 
 

Sak u047-22 Arbeidsseminar SSU 2023 

I april i år ble det arrangert et arbeidsseminar mellom kommunene og sykehuset for å drøfte blant 
annet kapasitetsutfordringer på kort og lang sikt, like områder med utfordringer og krevende saker 
som burde belyses og gå i dybden på i fellesskap. Hensikten var å skape en felles enighet om hvordan 
løse saker, heve kvaliteten på helsetjenestene og for å bli bedre kjent. SSU besluttet i møtet 3. juni at 
neste arbeidsseminar skulle gjennomføres som et dagseminar (u018-22). 
 
Forslag til saker arbeidsseminar 2023 
Felles utviklingsplan 

 Framskrivninger 

 Innsatsområder 

 Kapasitet 

 Forebygging 

 Prioriteringer – hvem skal få tjenester 

 Planprosesser i kommunene og i sykehuset – samkjøring? 
 
Digital hjemmeoppfølging – teknologi (Torgeir Waterhouse?) 

 Samarbeid mellom kommuner og sykehus i Helsefellesskapet – Tonje Myrvold (Fredrikstad) – 
Jan Terje Dragvoll (SØ) 

 Velferdsteknologisk knutepunkt 
 
KOLS og hjertesviktprosjektet 
 
I dagens møte drøftes forslag til agenda og dato / lokasjon for seminaret vedtas. 
 
Behandling 18.11.22: 

   
Forslag til vedtak 18.11.22: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg vedtar at arbeidsseminaret 2023 gjennomføres (dato) i 

(lokasjon). 

 
 
 
 
 
 

https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SSU_%20Strategisk%20samarbeidsutvalg/2022/Referater/2022-06-03%20Referat%20SSU.pdf
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ORIENTERINGSSAKER 

 
 

Sak u048-22 Styringsinformasjon for pasienter med alvorlige psykiske lidelser 

Helsedirektoratet publiserte 27. september rapport om styringsinformasjon for pasienter med 
alvorlige psykiske lidelser. Lenke til nyhetssaken her. Selve rapporten og vedlegg finnes her. 
Orientering v/ Guro Steine Letting? 

 
 
 

Sak u049-22 Statlig finansiering av omsorgstjenester, erfaringsdeling 

Helsedirektoratet har gjennomført et forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene (lenke). 
Formålet har vært å se om statlig finansiering av omsorgstjenestene gir økt likebehandling på tvers 
av kommunegrenser og riktigere behovsdekning. Et av fokusområdene er systematisk 
brukermedvirkning med 'hva er viktig for deg'-tenkning. Forsøksordningen startet opp i 2016 og 
utvidet i 2019 og 2021 slik at totalt 11 kommuner har deltatt.  
 
Reidun Heksem orienterer i dagens møte om erfaringene fra Indre Østfold kommune, som er 1 av 11 
deltakende kommuner. 
 
 
 

Sak u050-22 Kompetansebroen 

Funn og anbefalinger fra prosjektet Kompetansebroen i Østfold ble presentert for SSU 11. november 
2021 (sak u051-21). Lokal redaksjon for KBØ arbeider med å utvikle samhandlingssidene. I tillegg skal 
legesidene utvikles da Samnet, tidligere Fastlegeportalen stenger 1. desember. I dagens møte 
informerer leder for Kompetansebroen Kjersti Sirevåg om Kompetansebroen. 
 
 
 

Sak u051-22 Prehospitale tjenester, regionalt prosjekt 

Et regionalt prosjekt tilknyttet prehospitale tjenester starter opp. Liv Marit Sundstøl informerer SSU 
om prosjektet. 
 
 
 

Sak u052-22 Oppsummering over utvikling USK, USK overliggere og KAD 

Saken er en oppfølging fra sak u010-22 tidligere i år, hvor SSU ønsket å følge tallene som ble 
presetert i møtet videre. Tallene finnes i vedlegget til sakspapirene. USK-tallene er hentet fra 
«styringsdata samhandling» og KAD-tallene fra lokal database for KAD-ene. Pga. 
registreringsproblemer vises KAD-tallene belegg kun t.o.m juni 2022. Oppdatert oversikt t.o.m 
oktober vil ettersendes SSU før møtet hvis dette lar seg gjøre. Oppsummeringen i vedlegg. 
 
 

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/bedre-styring-av-helsetjenester-til-alvorlig-psykisk-syke
https://www.helsedirektoratet.no/tema/helsefellesskap/styringsinformasjon
https://www.helsedirektoratet.no/tema/sykehjem-og-hjemmetjenester/statlig-finansiering-av-omsorgstjenester
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SSU_%20Strategisk%20samarbeidsutvalg/2021/Referater/2021-11-18%20Referat%20SSU.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SSU_%20Strategisk%20samarbeidsutvalg/2022/Referater/2022-02-11%20Referat%20SSU.pdf
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Sak u053-22 Pakkeforløp overdose 

Pakkeforløp overdose er fra 01.01.22 et eget kapittel i pakkeforløp TSB. Målet med pakkeforløp 
overdose er å bedre samarbeidet i øyeblikkelig hjelp/akutt-fasen og sikre dialog mellom de ulike delene 
av spesialisthelsetjenesten og samarbeid mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. For å svare 
ut kravene på en best mulig måte, sikre fremdrift og oppfølging, ble det i avdeling for rus- og 
avhengighet besluttet at dette skulle organiseres som et prosjekt.  
 
I dagens møte orienteres SSU om prosjektet v/ prosjektleder Erik Sukkehagen, avdelingsrådgiver, 
avdeling for rus – og avhengighetsbehandling Sykehuset Østfold. 
 
 
 

Sak u054-22 Referat fra underutvalg/annet 

Det foreligger følgende referat: 
a) Referat fra KAD 20.09.22  (lenke) 

b) Referat fra UFAB 13.09.22 (lenke) 

c) Referat fra SUFF 16.09.22 (lenke) 

d) Referat fra Faglig samhandlingsutvalgt 27.10.22 (lenke)  

 
 

Sak u055-22 Orientering fra Faglig samarbeidsutvalg  

 Muntlig orientering fra samhandlingssjefene 
 
 
 

Sak u056-22 Info om endringer som kan påvirke den annen part 

 
 

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
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/FSU_Faglig%20samarbeidsutvalg/2022/Referater/2022-10-27%20Referat%20FSU.pdf


 

~ 7 ~ 
 
 
 
 

Sak u057-22 Statistikk utskrivingsklare pasienter 

Oversikt over USK-døgn somatikk 2022 januar - september 

 
 
Oversikt over USK-døgn psykiatri 2022 januar - september 
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EVENTUELT 

  


