
NOTAT 
 
 

Fullstendig referat fra møtene i Helsefellesskapet publiseres på sykehusets nettsider (her) 

 

Møte i Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) 18. november 2021 

 

BESLUTNINGSSAKER 
 

Sak u049-21 Utviklingsplan delprosjekt 3 

«Utviklingsplan delprosjekt 3: gjennomgang av akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus i 

samarbeid med kommunene». UFAB er involvert i arbeidet og ønsker en gjennomgang. Saken er ikke 

ferdig behandlet i sykehuset og man ønsker å sette ned et underutvalg. 

SSU ble invitert til å gi innspill på representanter i arbeidet. Det foreslås at det velges ut 1 deltaker fra 
hvert av legevaktområdene i UFAB. Det er ønskelig med en tverrfaglig sammensetning av 
underutvalget. Det må også være med en fastlege som har en naturlig plass i den akuttmedisinske 
kjeden.  

 

Vedtak: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) foreslår at det settes ned et underutvalg for å gjennomgå 
akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus med deltakere fra sykehuset og kommunene. 

 

 

Sak u050-21 Hoftebruddbehandling i Østfold 

SØ er det enkeltsykehuset i Norge som operer flest hoftebrudd i året. Dette er ofte eldre skrøpelige 
pasienter med tilleggssykdommer. Østfold ligger lavt på målingene i HSØ når det gjelder 30 dagers 
overlevelse. Flere tiltak er gjennomført for å bedre behandlingen til hoftepasientene. Ortopedisk 
avdeling i Østfold ønsker å gi hoftebruddspasientene en bedre og helhetlig behandling, blant annet 
ved å ta initiativ til et forpliktende samarbeid med kommunene.  

Et slik tiltak vil bedre samarbeidet og gi en større forutsigbarhet for pasientgruppen og kommunen, 
uavhengig av om belegget er høyt eller lavt. Det er vesentlige ulikheter i overlevelsesraten blant 
byene i Østfold, mange ulike faktorer spiller inn i dette. Kommunene er interessert i å få tall for sin 
respektive kommune. Ortopedisk avdeling må kvalitetssikredataene før dette kan skje. 

FSU foreslo 28/10 (sak s063-21), at det nedsettes et faglig partssammensatt underutvalg, som tar 
utgangspunkt i retningslinjer for rehabilitering for denne gruppen, og arbeidet som er gjort internt i 
ortopedisk avdeling og i arbeidsgruppen. 

Dette er et godt tiltak for skrøpelige pasienter jfr. Handlingsplanen. Det er viktig å ha med de riktige 
deltakerne i utvalget blant annet deltakere med beslutningsmyndighet. Et spesifikt og standardisert 
opplegg bør utarbeides.  

Vedtak: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) ber FSU lage mandat og nedsette et partssammensatt 

underutvalg. 

 

 

 

https://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/medisinsk-helsefag/samhandling/helsefellesskapet
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/FSU_Faglig%20samarbeidsutvalg/2021/Referater/2021-10-28%20Referat%20FSU.pdf
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Fullstendig referat fra møtene i Helsefellesskapet publiseres på sykehusets nettsider (her) 

 

DRØFTINGSSAKER 
 

Sak u051-21 Funn og anbefalinger i Kompetansebroen Østfold (KBØ)   

Kompetansebroen er en digital samhandlingsplattform for kompetansedeling og 

informasjonsutveksling som retter seg mot medarbeidere og studenter innen helsesektoren. Den skal 

styrke gjensidig informasjons – og kompetansedeling mellom kommuner, sykehus og 

utdanningsinstitusjoner. Prosjektet har pågått siden 2019. 

 

Anbefalingen fra prosjektgruppen er at KBØ videreføres som et prosjekt, da den ikke er moden for 

implementering. Det anbefales at tjenesteutvikling i helsefellesskapet er hovedfokuset for en lokal 

redaksjon. Man anser KBØ som et godt verktøy i helsefellesskapet generelt. Planen til 

prosjektgruppen er å søke om prosjektmidler eksternt, slik at man får betalt felleskostnadene. 

Overslag årlige driftskostnader ble presentert for SSU.  

 

Kommunene har arbeidet for fragmentert med KBØ og dersom de skal få utbytte av KBØ må de få 
bedre struktur på implementering i kommunene. Helse Sør Øst støttet i år KB med et 
stimuleringstilskudd på 5 mill. kr. Sentral redaksjon har utvidet utgiftene med 1 mill. Noe som 
medfører noe mindre midler til de andre regionene. Flere regioner inn KBØ medfører lavere 
felleskostnader. 

SSU er enige om at det er mye bra innhold i KBØ, men kostnadene er en utfordring i tider hvor 
budsjettene er presset. 

 

Resultat av drøftingen: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg mener det er innholdsmessig mye bra i KBØ, men at det ennå 
ikke er modent for å tas i full bruk 

2. Prosjektet vil forsøke å få finansiert videreføring av KBØ som prosjekt, og går i dialog med 
sentra redaksjon for å se om det er mulig å finne en løsning som kan finansieres innenfor 
tilgjengelige økonomiske rammer. I denne dialogen bes det om en vederlagsfri utsettelse av 
sluttdato for KBØ til 1.4.22  

 

 

https://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/medisinsk-helsefag/samhandling/helsefellesskapet

