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Utvalg for akuttberedskap (UFAB) 

Kommuner/Legevaktdistrikt Stilling Navn 
Fredrikstad, Hvaler  Legevaktoverlege Ove Kristianslund 
 Avdelingsleder Inger Marie Moksnes 
Aremark, Halden  Kommuneoverlege Eva Cathrin Lindseth 
 Leder Nina Bruun Hansen 
Indre Østfold, Marker, Skiptvet  Medisinskfaglig ansvarlig Jan Børre Johansen 
 Avdelingsleder Hanne Branes 
Moss, Råde, Våler, Vestby Overlege Ole Norden 
 Kst. Virksomhetsleder Charlotte Dahlby Yrvum 
Rakkestad, Sarpsborg  Medisinskfaglig ansvarlig Kjell Dyrop 
 Teamleder Heidi Brodal 
Sykehuset Østfold   
Prehospital avdeling Avdelingssjef Merete Storli Tveit 
Prehospital avdeling Medisinskfaglig rådgiver Jens Brovold 
Prehospitalavdeling Fagutvikler Linn Eik Ulvøy 
Akuttmottaket (somatikk) Avdelingssjef Sissel Hagen 
Akuttmottaket (somatikk) Ass. seksjonsleder Karianne Dahl Lie 
Akutt psykisk helsevern Avdelingssjef  

Avdelingssjef 
Kari Gjelstad 
Knut Erik Hymer (vara) 

AMK  Magnus Hjortdahl 
Observatører med tale og 
forslagsrett: 

  

Fastlege  Fastlege Bent Larsen 
   
Aktuelle fagpersoner inviteres ved behov for å belyse enkelte saker 

 
Organisatorisk plassering 
UFAB er et fast underutvalg i Faglig samarbeidsutvalg (FSU) i Helsefellesskapet mellom Sykehuset 
Østfold og tilhørende kommuner.  
 
Mandat 
• UFAB skal gi råd i samhandlingssaker/endringsforslag som berører den akuttmedisinske kjeden 

og pasienter som trenger øyeblikkelig-hjelp-behandling.  
• UFAB mottar oppdrag/saker fra og er et rådgivende organ for Strategisk Samhandlingsutvalg 

(SSU) og Faglig Samhandlingsutvalg (FSU)  
• UFAB kan fremme saker til beslutning i SFU / SSU 
• Råd / beslutninger gis kun på bakgrunn av konsensus i utvalget 
• UFAB kan beslutte mindre endringer av praksis dersom disse er uten større administrative og 

økonomiske konsekvenser.  
• SSU og FSU orienteres om endringene i form av referat.  
• Utvalget skal  

o samarbeide om felles utfordringer og problemstillinger  
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o styrke nettverksbygging, kunnskaps- og kompetanseutvikling på tvers av 
virksomheter/ nivåer 

o være til praktisk nytte for tjenesteytere og pasienter 
o bidra til likhet i arbeidet på det akuttmedisinske området i fylket 
o drøfte prioriteringer og oppgavefordeling med utgangspunkt i relevant lovverk 
o drøfte gjentatte avvik og alvorlige hendelser mtp. læring og forbedring 
o drøfte/ foreslå felles prosedyrer/ rutiner  

 
Representantene godkjennes av FSU og skal representere ledelsen i sin virksomhet. Fastlegen 
ivaretar fastlegeperspektivet 
Det er ikke naturlig/ hensiktsmessig med brukerrepresentasjon i dette utvalget. 
 
Møtefrekvens 
Utvalget har minimum to møter hvert halvår av 2 timers varighet. 
Møtested er på Sykehuset Østfold.  Lokale og enkel bevertning ordnes av Sykehuset. 
 
Funksjonstid/ ledelse 
Utvalget velger leder og sekretær som har en funksjonstid på to år (vervet som leder/sekretær 
alternerer mellom legevaktene). 
 


