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Møte i Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) 03. juni 2022 (Link til referat) 

BESLUTTNINGSSAKER 
 

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: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) 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. 

Vedtak: 

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. 

 

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. 

Vedtak: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) beslutter 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. 

 

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. Følgende punkter ble resultatet for videre 
arbeid:  

 En felles satsing på diabetes 2/ overvekt?  

https://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/medisin-og-helsefag/samhandling/helsefellesskapet
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SSU_%20Strategisk%20samarbeidsutvalg/2022/Referater/2022-06-03%20Referat%20SSU.pdf
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
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SSU_%20Strategisk%20samarbeidsutvalg/2022/Innkallinger/2022-06-03%20Vedlegg%20sakspapirer%20SSU.pdf
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 Overliggere – analyse og samarbeid  
 Kapasitet for fremtiden  
 Hvordan få til en bærekraftig legevakt i Østfold  
 Satsing på barn  
 Psykisk helse – felles prioritering?  
 Jordmødre – et prosjekt 

 
Resultat av drøftingen: 

1. Strategisk samhandlingsutvalg (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.  

Resultat av drøftingen: 

1. Strategisk samhandlingsutvalg (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. 

 

https://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/medisin-og-helsefag/samhandling/helsefellesskapet
mailto:samhandling@so-hf.no
mailto:samhandling@so-hf.no

