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1. Status avtale med avtalespesialister 
Veileder fra Helse Sør-Øst for samarbeid mellom avtalespesialister og helseforetak/andre 
institusjoner: 
«Det overordnede formålet med samarbeid mellom avtalespesialister og den øvrige 
spesialisthelsetjenesten er å utnytte det totale ressursgrunnlaget for best mulig å realisere 
helsepolitiske mål. Helseforetakene og avtalespesialistene er begge deler av den samme offentlige 
spesialisthelsetjenesten og skal løse oppgaver som ligger innenfor RHF sørge-for ansvar.» 
 
Oppdrag og bestilling 2018 Sykehuset Østfold 
«Det vises til gjeldende rammeavtaler for avtalespesialister fra 1. januar 2016 og at mange 
samarbeidsavtaler mellom sykehusene og avtalespesialistene nå er inngått. Helse- og 
omsorgsdepartementet tar sikte på å gi avtalespesialistene både rett og plikt til å tildele 
pasientrettigheter innen utgangen av gjeldende stortingsperiode (medio 2021) og de regionale 
helseforetakene har vurdert alternative pilotprosjekter knyttet til avtalespesialisters 
rettighetsvurdering. Det er også startet en prosess knyttet til utvidelse av ISF-ordningen for 
avtalespesialister. 
SØ skal innen utgangen av 2018 ha inngått samarbeidsavtaler med avtalespesialistene i 
sykehusområdet/opptaksområdet.» 
 
Status SØ: 
I Østfold er det totalt 90 avtalespesialister – 65 leger og 25 psykologer. Det er Helse Sør-Øst som 
inngår avtaler med den enkelte avtalespesialist, rammeavtaler inngås mellom Helse Sør-Øst og 
Den norske legeforening /Psykologforeningen. 
 
SØ har etablert en arbeidsgruppe bestående av praksiskonsulent Benny Adelved, samhandlingssjef 
Odd Petter Nilsen og fagdirektør Helge Stene-Johansen (ansvarlig for oppfølging av avtaler). Det er 
utarbeidet prosedyre for samarbeid med avtalespesialister og vi bruker veileder og mal for 
samarbeidsavtaler utarbeidet av Helse Sør-Øst. Målet er at alle samarbeidsavtaler skal være 
inngått i 2018 og kopi av avtalene sendes Helse Sør-Øst. Ansvarlig for utarbeidelse av avtalene er 
de respektive avdelingssjefene som også deltar på intervju når det ansettes nye avtalespesialister. 
Arbeidsgruppen har hatt møte med alle klinikkene og avdelingene som har avtalespesialister i sitt 
fagfelt. 
 
Hittil er det avholdt møter mellom avdelingene og avtalespesialister innenfor øye, øre-nese-hals, 
fødselshjelp og kvinnesykdommer, lunge, kardiologi, gastrologi, barn, samt psykisk helsevern og 
rusbehandling. De resterende avdelinger (ortopedi, kirurgi og nevrologi) er planlagt til høsten. 
Møtene er godt mottatt, det har vært gode erfaringsutvekslinger om viktige temaer som blir 
ivaretatt i samarbeidsavtalene. 
 

2. Samhandlingsutvalget 31. mai 2018 
 
Konstituering 
Som leder av Samhandlingsutvalget (SU) ble Reidun Hexem (kommunene) valgt, som nestleder ble 
Liv Marit Sundstøl (sykehuset) valgt. 
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Samhandlingsprogram 
Det ble fremlagt sluttrapport fra arbeidsgruppen som har utarbeidet samhandlingsprogrammet 
kalt «Bedre samhandling i pasientforløpet mellom Sykehuset Østfold og kommunene». Det var 
enighet om formålet, men ble stilt spørsmål ved omfanget. Samhandlingsutvalget (SU) slutter seg 
til en trinnvis oppstart av prosjektet og at samhandlingsmidler for 2018 reserveres for eventuelt å 
finansiere programmet. 
 
Det tas utgangspunkt i innsatsområde 1 med journalgjennomgang og Sykehuset Østfold (SØ) stiller 
med prosjektleder og tar ansvar for å lede den delen av arbeidet. Ut fra konklusjonene av 
gjennomgangen ser samhandlingssekretariatet på videre framdrift og økonomiske forhold. Der 
kommunene deltar i læringsnettverket ser en dette i sammenheng med prosjektet. 
 
Handlingsplan for samhandling 2018-2019 
Samhandlingsutvalget (SU) vedtar følgende handlingsplan for perioden 2018-2019: 

• Implementere ny organisering av samhandlingsarbeidet 
• Arbeide med ny visjon og målsetting for samhandlingen 
• Samarbeide om helhetlige pasientforløp 
• Samarbeid om forhold knyttet til oppgaver og ansvar med vekt på kompetanse og 

finansiering 
 

3. Tilbakemelding fra Helse Sør-Øst på årlig melding 2017 fra SØ, datert 29.05.2018 

     Muntlig/ vedlegg 
 

4. Brev fra Fylkesmannen – tilbakemelding til sykehuset etter mottatte bekymringsmeldinger og 
    dialogmøte, datert 22.05.2018 

     Muntlig/ vedlegg 
 

5. Etablering av Arbeid og helse innenfor psykisk helsevern, datert 23.02.2018 

     Muntlig/ vedlegg 
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