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Møte i Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) 23. september 2021 

BESLUTNINGSSAKER 
 

Smittevernavtale – justering av pris 

Alle kommuner i Sykehusets opptaksområde har inngått smittevernavtaler med sykehuset Østfold.  

Refusjonens størrelse beregnes ut fra antall innbyggere i hver kommune. Refusjonsbeløpet kan 

justeres for neste kalenderår ut fra dokumenterte faktiske utgifter inkl. lønnsreguleringer 

inneværende år, med varslingsfrist til kommunene innen 1. november. For 2022 er beløpet satt til kr 

5,86 pr innbygger (3% økning).  

Vedtak: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) tok saken til orientering 
 

DRØFTINGSSAKER 
 

Revisjon av avtale om transfusjon utenfor sykehuset 

Avtalen ble inngått i 2014 og var moden for revisjon. Helsetilsynet har ført tilsyn med håndtering av 

blod og blodkomponenter i Sykehuset Østfold og Moss kommune, som også inkluderte gjennomgang 

av avtalen med tilhørende prosedyre og i rapporten peker de på bl.a. krav til reopplæring/ 

transfusjonskompetanse, hva som ligger til grunn for at HF kan gi «godkjenning for å utføre 

erytrocyttransfusjon» og «sertifisering for å drive videreopplæring» og hvordan dette skal gis, 

revisjonsintervall av dokumenter, internkontroll kommune og periodisk revisjon SØ. 

 

Resultat av drøftingen: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg oversender saken til Faglig samarbeidsutvalg (FSU) for en bredere 

gjennomgang 

 

Styringsdata samhandling 

Analysesjef i HSØ, Lars Rønning ga en oppdatering på nye og oppdaterte funksjoner. Det sees på 

hvilke funksjonaliteter som er viktige for å utvikle relasjonen mellom kommunehelsetjenesten og 

sykehusene. Det er ønskelig at SSU oppretter en ressursgruppe/ superbrukere/ nettverk som kan få 

jevnlige oppdateringer. Dette er en viktig jobb for felles styringsdata og planlegging av tjenester.  

Resultat av drøftingen: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg SSU oppnevner en fra hver kommune til superbruker som vil 

inngå i en ressursgruppe for Helsefellesskapet Østfold. Samhandlingssekretariatet kaller inn 

til møte. 

 

 

 

https://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/medisinsk-helsefag/samhandling/helsefellesskapet
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Pakkeforløp hjem ved Andreas Stensvold 

Andreas Stensvold presenterer det nye «pakkeforløp hjem» for kreftpasienter, som iverksettes 

1.januar. Samhandling er en vesentlig del av dette pakkeforløpet. 35 000 får kreft i Norge i året. 

Pakkeforløpet er på høring nå, og det er behov for et godt samarbeid for å få dette på plass. 

Målet med pakkeforløpet er trygghet og forutsigbarhet. Foreløpig gjelder det kun kreftpasienter og 

da alle med diagnosen (voksne og barn, samt residiv). 

 

Pakkeforløp er en god logistikkreform for pasientene, ved at ressurser utnyttes bedre og pasientene 

ivaretas på en bedre måte. Overgang til kommunene har vært vanskelig når man har fått 

kreftdiagnosen. Pakkeforløpet sikrer gode overganger ved å etablere en god samhandling, ved en 

bedre oppfølging i KHT og sykehus, mindre variasjoner i landet generelt og mer likhet mellom 

kommunene. 

Resultat av drøftingen: 

1. Strategisk samhandlingsutvalg (SSU) tar saken til orientering 

 

Samhandlingsforum 

Samhandlingsforum er beskrevet i samhandlingsavtalen og skal arrangeres i april hvert år. FSU 

diskuterte i møtet 2.9.21 hvordan programmet burde settes opp i forhold til tema og fagområder og 

hvilke temaer som kan være aktuelle og interessante for både psykiatri og somatikk. Se referat fra 

Faglig samarbeidsutvalg (lenke)  

Resultat av drøftingen: 

1. Strategisk samhandlingsutvalg overlater planleggingen av seminaret til Faglig 

samarbeidsutvalg 

https://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/medisinsk-helsefag/samhandling/helsefellesskapet
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/FSU_Faglig%20samarbeidsutvalg/2021/Referater/2021-9-2%20Referat%20FSU.pdf

