
NOTAT 
 
 

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

 

Møte i Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) 23. september 2022 

BESLUTNINGSSAKER 
 

Sak u030-22 Godkjenne referat fra Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) 3. juni 2022 

Vedtak: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) godkjente referatet fra 3. juni 2022. 
 
 
Sak u031-22 Utkast til møteplan for Helsefellesskapet 2023 

Møteplanen finnes her. 

Vedtak: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) godkjenner møteplan for Helsefellesskapet 2023.  
2. Møtelokasjon skal vurderes på nytt etter at runden gjennom kommunene er ferdig. 

 
 

DRØFTINGSSAKER 
 

Sak u032-22 Programkomite samhandlingsforum 

Samhandlingsforum er beskrevet i retningslinje 12 - punkt 7 i samhandlingsavtalen og skal arrangeres 

i april hvert år. Faglig samarbeidsutvalg drøftet saken 15.9. (sak s044-22), og vedtok at FSU er 

programkomite for 2023 og samhandlingssekretariatet er arbeidsutvalg. FSU vil i neste møte beslutte 

innretningen på Samhandlingsforum 2023. 

  

Resultat av drøftingen: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) støtter Faglig samarbeidsutvalgs (FSU) forslag med de 

innspillene som framkom i møtet. 

 

Sak u033-22 Arbeidet med fremtidens legevakttjeneste i Østfold 

Guro Steine Letting legger fram forslag til mandat og sammensetning av arbeidsgruppe for diskusjon.  

 

Resultat av drøftingen: 

1. Strategisk samhandlingsutvalg (SSU) støtter mandatet og videre arbeid. 

 

Sak u034-22 Kommunikasjon mellom sykehuset og kommunene 

I perioder kan kommunikasjonen mellom instansene bli utfordrende. Hvordan opplever kommunene 

og sykehuset kommunikasjonen med hverandre? 

 

Resultat av drøftingen: 

1. Strategisk samhandlingsutvalg (SSU) tar diskusjonspunktene til etterretning i det videre 

arbeidet. 

  

https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SSU_%20Strategisk%20samarbeidsutvalg/2022/Referater/2022-09-23%20Referat%20SSU.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/2023%20M%c3%b8teplan%20Samhandling.pdf


NOTAT 
 
 

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

 

Sak u038-22 Samhandlingsmidler, søknader 

Sykehuset Østfold har i år fått tilsagn fra Helse Sør-Øst om kr 803 000,- i samhandlingsmidler for 

2022. Det er mottatt 4 søknader om samhandlingsmidler i år (les om samhandlingsmidler og 

søknadene her). 

 

I møtet i FSU 15.9 ble søknadene innvilget med følgende:  

 Kartlegge bruken av piccline/ midline, tildeles: 100 000,-  

 Pasientforløp fra legevakt til KAD, tildeles: 140 000,-  

 Vurdering av barn på legevakt, tildeles: 170 000,-  

 Felles kompetanseplan, tildeles: 393 000,- 

 

Resultat av drøftingen: 

1. Strategisk samhandlingsutvalg (SSU) beslutter at tilsagn om samhandlingsmidler SSU 

besluttes av SSU i fremtiden. 

2. Saken tas til Faglig samarbeidsutvalg (FSU) for videre drøfting. 

https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SSU_%20Strategisk%20samarbeidsutvalg/2022/Referater/2022-09-23%20Referat%20SSU.pdf

