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 Tid Fredag 11.februar kl. 11.00 til 14.00 

Sted Sarpsborg rådhus, møterom Roald Dahl 
 
, 
 

 Faste medlemmer:  Varamedlemmer:  

Fra kommunene:     

Fredrikstad, Hvaler  Wenche M. Halvorsen √ Jon E. Olsen  

Aremark, Halden  Veronica Aam (nestleder) f Gina Anette Brekke 
Anniken Nilsen 

 
√ 

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

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

Rakkestad, Sarpsborg  Kirsti Skaug √ Astrid Rutherford  

Fra sykehuset:     

SØ Andreas Joner √ Andreas Stensvold  

SØ Liv Marit Sundstøl (leder) √ 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 √   

Rådgiver samhandlingsavdelingen  Linda Eikemo √   

Observatører:     

Brukerrepresentant Svein Gurvin  √ Hanne S. Petersen  

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

Fastlege/PKO Dag Eivind Syverstad √ Petter Samuelsen  
 
 
 

f = forfall     √ = møtt 
 

Sakene som behandles i Samhandlingsutvalget (SU) og Samhandlingssekretariatet (SEKR) skal som 
regel gjennomgås i to trinn, først som drøftingssak og deretter som beslutningssak. Drøfting og 
beslutning kan gjøres på ulike nivå. Ett-trinns saksbehandling kan gjøres når begge parter er enige om 
dette og sakens karakter tilsier det.  Beslutninger skjer gjennom konsensusprinsippet og er bindende 
for partene. 
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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 
 
 
 
 

Vedtak 11.2.22: 
1. Strategisk samarbeidsutvalg godkjente referat fra 18. november 2021 etter de innspill som 

kom frem i møtet. 
 
 

Sak u002-22 Fastsette honorar til fastleger 

Det er slått fast i avtalen mellom regjeringen og KS om helsefellesskap at fastleger skal delta på alle 
tre nivåer i helsefellesskapene. 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 
 

Behandling 11.2.22: 
 Det ble stilt spørsmål om summen dekker både timelønn og praksiskompensasjon. Dette ble 

bekreftet under møtet. 

Vedtak 11.2.22: 
1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) vedtar at fastleger som deltar i utvalg nedsatt i 

Helsefellesskapet, skal fakturere arbeidet som praksiskompensasjon iht. avtale for 
praksiskonsulentordningen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

Drøfting 11.2.22: 

 Høydepunktene fra årsmeldingen ble gjennomgått v/ Odd Petter Nilsen 

 Det ble stilt spørsmål om hvem som er målgruppen for årsmeldingen. Kan den være 
vanskelig å lese for personer som ikke har vært med i arbeidet? Skal årsmeldingen 
være kortfattet eller omfattende? 

 Ny mal for årsmelding og handlingsplan til neste år? 

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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 Ønske om at årsmeldingen kan behandles i kommunestyrer (referatsak). 

 I topplederprogrammet har det vært noe skepsis mot Helsefellesskapet. Viktig å 
markedsføre arbeidet, gjøre det fargerikt. Se til privat næringsliv sine årsmeldinger, 
bilder, layout. 

 Viktig for pasienter og brukere å få en fornuftig helhet og si litt om ambisjoner. 
Forplikte seg for pasienter og andre interessenter. 

 Blanding av telling og fortelling – ha noen utdypende kommentarer. 
 

Resultat av drøftingen 11.2.22: 
1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) godkjenner forslag til årsmelding med de innspill som kom 

i møtet. 

2. Årsmeldingen oppdateres av samhandlingssekretariatet og legges fram for 

Partnerskapsmøtet for endelig godkjenning. 

3. Samhandlingssekretariatet skal utarbeide en mal for fremtidige årsberetninger, gjeldende fra 

neste år. 

 

 

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. 
 
Kommunene har i stor grad samlet tjenester innen psykisk helse og rus. Kommunene ønsker 
behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten som ser helheten og gir et bedre tilbud til ROP-
pasientene (Samtidig ruslidelse og psykisk lidelse=ROP). Kommunene ønsker etablering av en enhet 
med akuttilbud/poliklinikk/døgn til ROP-pasienter. Behov for samtidighet og at kommuner og 
sykehus jobber mer koordinert. 
 
FACT - Gode erfaringer med arbeid i felles, forpliktende team. Kommunene ønsker at man ser på 
muligheten for å etablere FACT sikkerhet etter modell fra Vestre Viken (22 kommuner). 
 
Saken ble presentert v/ Andreas Joner og Ingeborg Anette Mjelde.  

Drøfting 11.2.22: 

 Positivt at vi er på samme bølgelengde. Sammen blir vi gode. Kunsten er å finne ut 
hvordan vi skal jobbe sammen med denne målgruppa. 

 Helsetilsynet gransker en alvorlig hendelse - ønske om prosedyre for samhandling 
etter alvorlige hendelser. 

 Det kan føre til gode forslag som kan drøftes i Helsefellesskapet. 

 Krevende å gi gode tjenester til pasientene. 

 Pårørendeaspektet viktig å ha med - alt fra informasjon ved utskrivelse, redusere 
stress for i relasjon med pårørende, ved boligutfordringer går det utover pasienten. 
Bør inn som en mer helhetlig måte å tenke på. 
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Resultat av drøftingen 11.2.22: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) ber Samhandlingssekretariatet ta med innspillene inn i 

Handlingsplan 2022-23 og til høringssvaret til Nasjonal helse- og sykehusplan. 

 

Sak u005-22 Handlingsplan for Helsefellesskapet 2022 

Faglig samarbeidsutvalg drøftet den 20.1.22, Samhandlingssekretariatets forslag til Handlingsplan for 
Helsefellesskapet 2022-23. Dokumentet legges fram for Partnerskapsmøtet etter drøfting i SSU. 
 

Drøfting 11.2.22: 
 Lage et nytt punkt for "Kvalitet og pasientsikkerhet" og sette avvik som et underpunkt. 

 
Resultat av drøftingen 11.2.22: 

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. 

 

Drøfting 11.2.22: 

 Ingen innspill til agenda. Samhandlingssekretariatet jobber videre med forslag og 
praktisk planlegging. 
 

Resultat av drøftingen 11.2.22: 
1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) ber samhandlingssekretariatet om å kontakte relevante 

innledere og ferdigstille agenda. 

 

 

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

Helsefellesskapet har fått en invitasjon fra Helse – og omsorgsdepartementet, om å komme med 
innspill til Nasjonal helse – og sykehusplan 2024-2027.  
 

Drøfting 11.2.22: 
Departementet hadde formulert 6 spørsmål som dannet grunnlag for diskusjon og innspill i dagens 
møte. 
 

Resultat av drøftingen 11.2.22: 
1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) ber Samhandlingssekretariatet ta med innspillene inn i 

høringssvaret til Nasjonal helse- og samhandlingsplan. 
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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. 
 

Drøfting 11.2.22: 
 

Resultat av drøftingen 11.2.22: 
1. Strategisk samarbeidsutvalg ga i møtet 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 

Saken utgikk. Planlegges satt opp på nytt i mai. 
 
 

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

USK tall fra 2018 – 2021 og KAD tall fra 2014 - 2021 ble presentert i innkallingen til møtet. 
Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) ønsker å følge disse tallene med en ny status til høsten. 
 
 

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, som resulterte i en rapport. Rapporten ble presentert ved 
leder for Brukerutvalget, Svein Gurvin.  
 
BU anmoder at viktige momenter fra Dialogmøtet tas med videre inn i det praktiske arbeidet i 
Helsefellesskapet  
 

 

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) 

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
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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 

 
 

Sak u015-22 Statistikk utskrivningsklare pasienter 

Oversikt over USK-døgn somatikk og psykiatri for året 2021 lå ved innkalling. 
 

 
 

EVENTUELT 

 

Utviklingsplan delprosjekt 3: gjennomgang av akuttmedisinske tjenester utenfor 
sykehuset i samarbeid med kommunene, videre prosess 

Det ble tatt en kort gjennomgang av dagens status og forslag til gjennomføring av den videre 
prosessen. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) ga sin tilslutning til skissert prosess med bl.a. 
intervjuer av relevante fagpersoner 
 
 

Gravide som ikke har trygderettigheter 

Det har vært ulik oppfatning om hvordan praksis rundt informasjon om eventuelt selvbetaling for 
sykehustjenester skal praktiseres / organiseres. De som ikke har trygderettigheter i Norge eller 
relevant forsikring skal som hovedregel betale for tjenester selv, så lenge de har betalingsevne. Saken 
drøftes og avklares «Møteplass jordmødre» i mars.  
 
 

https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/FSU_Faglig%20samarbeidsutvalg/2022/Referater/2022-01-20%20Referat%20FSU.pdf

