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 Tid Fredag 3. juni 2022 kl. 11.00 til 14.00 

Sted Bergheim bo- og servicesenter, Kultursalen 
 
, 
 

 Faste medlemmer:  Varamedlemmer:  

Fra kommunene:     

Fredrikstad, Hvaler  Janka Ekrem Holstad f Jon Erik Olsen √ 

Aremark, Halden  Veronica Aam (leder) √ Gina Anette Brekke  

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

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

Rakkestad, Sarpsborg  Kirsti Skau f Astrid Rutherford √ 

Fra sykehuset:     

SØ Andreas Joner √ Andreas Stensvold  

SØ Liv Marit Sundstøl (nestleder) √ Anne-Katrine Palacios  

SØ Tom Nordby f Eivind Reitan f 

SØ Volker M. Solyga √ Helge Stene-Johansen  

SØ Eirin Paulsen f   

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 f 

Fastlege/PKO Dag Eivind Syverstad √ Petter Samuelsen  

KS, KS viken Anna Lena Gaup √   
 
 
 

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. 

 
  

mailto:Veronica.Aam@halden.kommune.no
mailto:linda.eikemo@so-hf.no
http://www.sykehuset-ostfold.no/
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Sak u016-22 Godkjenne referat fra Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) 11. februar 
2022 

Forhåndsgodkjent referat fra møte den 11. februar i Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) er publisert 
her 
 

 

 

 

 

 

Vedtak 03.06.22: 
1. Samhandlingsutvalget godkjente referatet. 

 
 

Sak u017-22 Temasak: «Barn er bedre enn bank og børs» 

I møtet 18.03.21 nedsatte Faglig samarbeidsutvalg et underutvalg for planlegging av felles tjenester 
til barn og unge sak s005-21. Utkastet til rapporten ble drøftet i FSU 28.05.22 sak 015-22. 
Samhandlingssekretariatet har i samarbeid med avdelingssjef BUP, Ragnhild Tranøy, utarbeidet en 
handlingsplan for barn og unge på bakgrunn av arbeidet i underutvalget. Handlingsplanen skal i dag 
besluttes. Saken ble presentert v/ Ragnhild Tranøy og Berit Louise Palm fra 
kommunikasjonsavdelingen SØ. 
 

Behandling 03.06.22: 
Innspill til handlingsplan barn og unge 

 Handlingsplan barn og unge støttes av medlemmene 

 Felles nettside: det kan bli en utfordring med å holde informasjonen om alle tilbudene i 

kommunene oppdatert til enhver tid. Det burde kun være en lenke inn til kommunen sin 

side. 

 Fast underutvalg barn og unge:  

o Organiseringen er ulik i kommunene, derfor foreslås det at det nedsettes et utvalg på 

13 kommunale representanter på ledernivå som har beslutningsmyndighet. Det er 

ønskelig at gruppa har representanter fra f. eks. oppvekst, barnevern, PPT. I tillegg vil 

fastlegerepresentant oppnevnes. 

o Barnepsykiatri treffer tjenester fra ulike sektorer i kommunen med kulturulikheter, 

helse - oppvekst. Det kan være aktuelt få inn i mandatet at man må «bli kjent med 

hverandre», for å sikre en god samhandling 

o FSU utarbeider mandat til underutvalget, mandatet og sammensetningen av utvalget 

vedtas i neste SSU, 23. september 

Vedtak 03.06.22: 
1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) godkjenner forslag til handlingsplan med de innspillene 

som framkom i møtet. 
2. SSU beslutter at det opprettes et underutvalg, hvor FSU utarbeider mandatet som legges 

frem og godkjennes i neste møte i SSU, 23. september 2022. 
 
 
 

 

 
 

 

 

BESLUTNINGSSAKER 

https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SSU_%20Strategisk%20samarbeidsutvalg/2022/Referater/2022-02-11%20Referat%20SSU.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/FSU_Faglig%20samarbeidsutvalg/2021/Referater/2021-03-18%20Referat%20FSU.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/FSU_Faglig%20samarbeidsutvalg/2022/Referater/2022-04-28%20Referat%20FSU.pdf
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DRØFTINGSSAKER 

 

Sak u018-22 Oppsummering og oppfølging av arbeidsseminar Son 4-5. april 22 

I april ble det arrangert et arbeidsseminar mellom kommunene og sykehuset for å drøfte blant annet 
kapasitetsutfordringer på kort og lang sikt. Ulike områder med utfordringer og krevende saker ble 
belyst og gått i dybden på. Hensikten var å skape en felles enighet om hvordan løse saker, heve 
kvaliteten på helsetjenestene og for å bli bedre kjent.  

 

Drøfting 03.06.22: 
I dagens møte ser man på punkter fra møtet og hva som allerede er igangsatt / planlagt og veien 
videre for disse og tiltak som ikke er igangsatt / planlagt:  

 En felles satsing på diabetes 2/ overvekt 

o Følgesykdommer av diabetes type 2 har en enorm påvirkning på helsetjenestene. 

Man ønsker å sette opp diabetes type 2 som et hovedtema det skal jobbes videre 

med, under punkt 5: samarbeid om folkehelse fra helsefellesskapets Handlingsplan 

o Hvilke tiltak kan gjøres i hhv kommunen og sykehuset? Hva kan de ulike tjenestene i 

helsevesenet bidra med i forebygging og ivaretakelse av denne pasientgruppen? 

o SØ er i oppstarten av et arbeid innenfor dette temaet: hvordan samarbeide om 

diabetes type 2 og implementering av lavterskeltilbud. Foreløpig har det kun vært 

arbeidsmøter i spesialisthelsetjenesten. Neste steg er samarbeidsmøte med 

fastlegene. 

o Er det aktuelt med en diabetessykepleier i kommunene? Ikke bærekraftig å 

rekruttere diabetessykepleiere fra spesialisthelsetjenesten. Fastlegene mener de kan 

gjøre mye av dette – det må bare systematiseres bedre. 

o Sekretariatet bes utarbeide en handlingsplan 

 Overliggere – analyse og samarbeid  

o Samarbeid mellom kommuner og sykehus. Bruke tilgjengelige data til forbedring / 

læring. 

o Arbeidet er planlagt ved at skal nedsettes et partssammensatt og tidsavgrenset 

underutvalg for dette formålet i neste SSU som en del av Sak u019-22 Felles 

kartlegging av kapasitet og forbruksmønster i Østfold 

 Kapasitet for fremtiden 

o Egen sak i dagens møte sak u019-22 

 Hvordan få til en bærekraftig legevakt i Østfold 

o Kan saken være aktuell for dialog – og partnerskapsmøtet? 

o Et utfordrende tema fra et politisk ståsted 

o Et tiltak til fastlegekrisen – alle kommunene har utfordringer med å dekke opp 

legevaktene med leger 

o Hva kan samlokaliseres? Natt-legevakt og telefonsentral? 

o Å samle legevakter kan være attraktivt for å styrke fagmiljø og fagområder, kan også 

bli en attraktiv arbeidsplass 

https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/2022-23%20Handlingsplan%20-%20Helsefellesskapet%20%c3%98stfold.pdf
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o Kan spesialisthelsetjenesten støtte opp under et seminar arrangert av kommunen 

innenfor temaet: hva kan vi bidra med til at legevaktene blir mer robuste? 

o Er temaet interessant for noen av de eksisterende underutvalgene – UFAB/ KAD? 

o Fra et brukerperspektiv er man interessert i noe som favner helheten. Er temaet 

aktuelt i en felles utviklingsplan? 

o Er det aktuelt med et notat som innspill fra helsefelleskapet til helseministeren?  

o Det bør dannes en arbeidsgruppe som skal kartlegge og arbeide om temaet en mer 

bærekraftig legevakt, bestående av kommuneoverlege, en representant fra alle 13 

kommunene, 1 fra sykehuset, 1 fastlege. Samhandlingssjef Guro Steine Letting 

meldte seg som sekretær. 

 Satsing på barn 

o Egen sak i dagens møte sak 017-22 

 Psykisk helse – felles prioritering? 

o Følges delvis opp sak u022-22 

 Jordmødre – et prosjekt 

o Egen sak i dagens møte sak u022-22 

Er det ønskelig å arrangere tilsvarende arbeidsseminar neste år? Det enes om at neste år blir et 
dagseminar uten overnatting. 
 

Resultat av drøftingen 03.06.22: 
1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) ber sekretariatet utarbeide en handlingsplan for diabetes 

type 2. Handlingsplanen vedtas i neste møte i SSU. 

2. SSU vedtar at det nedsettes en arbeidsgruppe for «en mer bærekraftig legevakt». 

Representanter til arbeidsgruppen meldes til samhandling@so-hf.no  

3. SSU vedtar at neste års arbeidsseminar gjennomføres som et dagseminar. Sekretariatet 

finner dato og kaller inn til møtet etter sommeren. 

 

 

Sak u019-22 Felles kartlegging av kapasitet og forbruksmønster i Østfold 

Befolkningsutvikling og alderssammensetning viser at det vil være kapasitetsutfordringer i både 
spesialist – og kommunehelsetjeneste i årene framover. Vil man ved å kartlegge dagens 
forbruksmønster i større grad få beslutningsgrunnlag for valg framover? Man vil også kunne gis en 
mulighet for å lære av hverandre.  
 
I Helsefellesskapets handlingsplan pkt. 4 skal man øke bruken av felles statistikk og tallgrunnlag for å 
sikre en felles virkelighetsforståelse for videre utvikling av en samlet helsetjeneste i 
Helsefellesskapet. 

Drøfting 03.06.22: 
 Det foreslås at det nedsettes et tidsavgrenset underutvalg for å finne hensiktsmessige 

styringsdata til dette arbeidet. Dagens ressursgruppe styringsdata bør innlemmes i 
underutvalget sammen med relevante ledere. 

 Saken bør følges i neste utviklingsplan 

 Innleggelsesrate er interessant for kommune – bør dette presiseres? 

mailto:samhandling@so-hf.no
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Resultat av drøftingen 03.06.22: 
1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) vedtar at det nedsettes et tidsavgrenset underutvalg. 

Deltakere meldes inn til samhandlingssekretariatet samhandling@so-hf.no  

2. Representanter til tidsavgrenset underunderutvalg vedtas i neste møte i Strategisk 

samarbeidsutvalg. 

 

Sak u020-22 Revisjon av retningslinje 11 – Overordnet samarbeid om beredskap 

I dagens møte presenteres overordnet beredskapsplan (vedlegg sak u020-22) som bl.a. annet peker 
på de beredskapsområdene der Helsefellesskapet i fellesskap må konkretisere samarbeidet og som 
legges som vedlegg til den overordnede planen. 
 

Drøfting 03.06.22: 
 Utkastet til overordnet samarbeid om beredskap støttes av medlemmene. 
 Det spilles inn at det er viktig at man klarer å etterleve retningslinjer i Helsefellesskapet. 
 Hvordan sikre tilgjengelighet for planer i CIM? 
 Det kan være krevende å få til omforente planer for forsyning, da sykehuset og 

kommunene har forskjellige rammeavtaler.  Det er viktig å ha en felles forståelse om å 
være omforent.  Omforent må handle om å dele. 

 Det er viktig at planen henger sammen med kommunenes planer for lovbestemt helse- 
og sosial beredskap. 

 Bør beredskapslederne i kommunen og sykehuset kobles på hvordan man kan ivareta 
punktene for direkte oppfølging? Samhandlingssekretariatet arrangerer et møte med 
beredskapsledere i kommunen og sykehuset. 

 Overordnet beredskapsplan skal også behandles i faglig samarbeidsutvalg 

 
Vedtak 03.06.22: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg vedtar utkastet til Retningslinje 11 – Overordnet samarbeid om 

beredskap. 

2. Strategisk samarbeidsutvalg ber samhandlingssekretariatet invitere til et felles møte for 

beredskapsleder i sykehuset og i hver kommune, for videre planlegging og oppfølging. 

 

 

 

ORIENTERINGSSAKER 
 

 

Sak u021-22 Prosjekt utbygging av Sykehuset Kalnes 

Strategisk samarbeidsutvalg ble orientert om prosjektinnrammingen for nytt stråle- og somatikkbygg 
på Kalnes. Fra SØ orienterte spesialrådgiver, Eiendomsavdelingen, Tore Dag og fagdirektør, Helge 
Stene-Johansen. Lenke til presentasjonen her. 
 

mailto:samhandling@so-hf.no
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SSU_%20Strategisk%20samarbeidsutvalg/2022/Innkallinger/2022-06-03%20Vedlegg%20sakspapirer%20SSU.pdf
https://red-sykehuset-ostfold.hn.nhn.no/seksjon/Samhandling/Documents/SSU_%20Strategisk%20samarbeidsutvalg/Dokumenter%20og%20presentasjoner/2022/2022-06-03%20Vedlegg%20Sak%20u021-22.pdf
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Sak u022-22 Manglende tilbud og oppfølging av gravide og familier med 
risikofaktorer 

Oppfølging av utviklingsbehov fra revisjon av retningslinje 8 – «Samarbeid om svangerskap og 
barselomsorg» i 2021 og bekymringsmelding fra kommunal jordmortjeneste om svikt i tilbud og 
samhandling internt i kommune, mellom kommuner og sykehus og internt i sykehuset. Faglig 
samarbeidsutvalg ønsker å nedsette et tidsavgrenset underutvalg som får til oppgave å beskrive 
dagens utfordringer i og mellom virksomheter og beskrive et ønsket forløp som sikrer god 
ivaretakelse av disse familier. Dette er et tiltak som svarer ut deler av Helsefellesskapets 
handlingsplan under «Felles planlegging av tjenester til barn og unge» og «Personer med alvorlige 
psykiske lidelser og rusproblemer». 
 
Det er gjennomført samarbeidsmøter hvor teamet er diskutert. Det er enighet om at dette er et 
område hvor det kan skje svikt. Kan jordmortjenesten få et enda større fokus på de sårbare 
istedenfor å sende de til fastlegen? Dette bør sees nærmere på.  
 
Forslaget om et tidsavgrenset underutvalg støttes av SSU. Tas opp i faglig samarbeidsutvalg for 
vedtak. 
 
 

Sak u023-22 Status samarbeid om digital hjemmeoppfølging (DHO) 

Samhandlingssekretariatet har tatt initiativ til at kommuner og sykehus kan samarbeide om DHO. Det 
har vært avholdt flere møter mellom Fredrikstad og Halden kommuner, som allerede så på 
anskaffelse av digitale verktøy, og Sykehuset Østfold ved IKT-direktør og innovasjonssjef. Både 
kommunene og sykehuset har DHO som et viktig strategisk fokusområde. Fredrikstad har sendt inn 
søknad på vegne av flere kommuner i Østfold. Oppstart av prosjektet planlegges i august. 
 
Brukerutvalget synes temaet om digital hjemmeoppfølging er spennende. Det er behov for flere 
brukererfaringer og dette er en sak det blir spennende å følge videre. Passer dette verktøyet for alle? 
Man bør være nøye i selektering av kandidater til utprøving med tanke på digitalt utenforskap slik at 
representanter som kan vise at dette er et godt verktøy, plukkes ut. 
 
 

Sak u024-22 Orientering om Virtuell korttidsavdeling (VKA) i Halden 

Halden fikk Virtuell korttidsavdeling i 2016. Prosjektet ble utarbeidet i samarbeid med en privat 
leverandør. Håpet var at en VKA plass skulle trygge pasienten i overgangen fra sykehus til hjemmet. 
Det viste seg at VKA-plass var et bedre alternativ når pasienten skulle hjem fra helsehuset, enn 
sykehuset. Det er 15-20 pasienter med VKA-plass i Halden kommunen til enhver tid. Det antas at 
dette bidrar til at antall USK pasienter som blir liggende på sykehuset har gått ned. Responssenteret 
er legevakten.  
 
Det er et mål om å kunne benytte løsningen til kronikergruppene. Svakheten ved dagens løsning er at 
det kun er en leverandør som har utviklet dette. Det er håp om at flere leverandører er interessert i 
utvikling av løsningen i fremtiden da det er et godt supplement for dagens tjenester. Er løsningen 
aktuell for spesialisthelsetjenesten? Helsevakten – aktuelt i fremtiden? 
 
Veronica Aam orienterte Strategisk samarbeidsutvalg om prosjektet 
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Sak u025-22 Felles gjennomgang av akuttmedisinske tjenester 

Ved Liv Marit Sundstøl orienterte. Arbeidet er startet – aktører i hele den akuttmedisinske tjenesten 
er intervjuet. Data er samlet inn - analyser og funn er presentert for ledere i den tverrfaglig 
ledergruppen. Videre plan er at den tverrfaglige arbeidsgruppen skal identifisere ytterligere 
forbedringsområder med forslag til tiltak som forhåpentligvis skal presenteres i neste SSU. Saken 
følges opp i neste møte til høsten. 

 
 
 

Sak u026-22 Referat fra underutvalg/annet 

Det foreligger følgende referat: 
a) Referat fra Flyktningutvalget – erstattet Pandemirådet fra 19.04.2022 (lenke) 

b) Referat fra KAD 03.05.2022  (lenke) 

c) Referat fra UFAB 20.01.2022  (lenke) 

d) Referat fra SUFF 13.05.2022 – foreligger fra uke 21 (lenke) 

e) Referat fra Faglig samarbeidsutvalg 28.04.2022 (lenke)  

 

Sak u027-22 Orientering fra Faglig samarbeidsutvalg  

Muntlig orientering fra samhandlingssjefene 

 

 

Sak u028-22 Info om endringer som kan påvirke den annen part 

I Fredrikstad meldes det om at store endringer innen Helse og velferd er på agendaen. Det vil bli en 
betydelig omstilling av dagens tjenester. En del tilbud må reduseres eller omstilles for at kommunen 
kan drifte innen de rammene som er gitt. Det er blant annet et forslag om å legge ned 
Frisklivsentralen. Lovpålagte tiltak må prioriteres. Forslagene som legges frem for politikerne må 
være bærekraftige. 
 
I Halden bygges Helsehuset om - der vil alle korttidsplassene befinne seg. Det er planlagt innflytting 
september/ oktober. Det forventes flere overliggerdøgn fra Halden i overflyttingsfasen. 
 
De ukentlige møtene i Flyktningutvalget og Kapasitetsrådet er foreløpig satt på vent. Utvalgene 
innkalle sved behov. 

 
 

Sak u029-22 Statistikk utskrivningsklare pasienter 

Oversikt over USK-døgn somatikk 2022 og psykiatri 2022 var vedlagt i innkalling. 
 

 
 
 
 

https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Flyktningutvalget/Flyktningutvalget%20%2022.04.19.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/medisin-og-helsefag/samhandling/helsefellesskapet#fagutvalg-for-kommunale-akutt-dognplasser-kad
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/UF_AB/2022%20Referat/Referat%20UFAB%2022.01.20.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/medisin-og-helsefag/samhandling/helsefellesskapet#samhandlingsutvalg-for-fastleger-suff
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/FSU_Faglig%20samarbeidsutvalg/2022/Referater/2022-04-28%20Referat%20FSU.pdf

