
NOTAT 
 
 

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

 

Møte i Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) 18. november 2022 

BESLUTTNINGSSAKER 
Sak u044-22 Godkjenne referat fra Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) 23. september 2022 

Forhåndsgodkjent referat fra møte den 23. september i Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) er 

publisert her. 

Vedtak: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) godkjente referat fra 23. september 2022 
 
 
Sak u045-22 Fast underutvalg psykisk helse barn og unge 

Rapport for underutvalg for barn og unge ble tidligere i år presentert for FSU (s015-22) og SSU (u017-

22). Det ble besluttet i SSU at det skulle nedsettes et fast underutvalg. Mandat og sammensetning er 

diskutert og godkjent i FSU. 

Vedtak: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) godtar mandat og sammensetning av fast underutvalg 
psykisk helse barn og unge. Representanter kan meldes inn til linda.eikemo@so-hf.no, innen 
dato: 09.12.2022. 

 

 
Sak u046-22 Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus 
I Nasjonal helse- og sykehusplan bes Helseforetakene om å gjennomgå de akuttmedisinske tjenester 
utenfor sykehus sammen med kommunene. Målet er å identifisere og iverksette forbedringer for å 
skape en sammenhengende og effektiv akuttmedisinsk kjede. Oppdraget inngår i Sykehuset Østfolds 
utviklingsplan. En tverrfaglig arbeidsgruppe har jobbet med saken.  
 

Oppsummeringen av forbedringsområder må jobbes videre med. Noen områder er kanskje ikke 

aktuelle og andre områder kan være mer ressurskrevende. Presentasjonen fra saken finnes her. 

 

Vedtak: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) ønsker å forsterke og supplere UFAB slik at de kan ivareta 
arbeidet med prosjektet. 

2. Samhandlingssekretariatet utarbeider et mandat som godkjennes i FSU 15.12. SSU orienteres 
i møtet i februar 2023. 

 

 

Sak u047-22 Arbeidsseminar SSU 2023 

I april i år ble det arrangert et arbeidsseminar mellom kommunene og sykehuset for å drøfte blant 

annet kapasitetsutfordringer på kort og lang sikt, like områder med utfordringer og krevende saker 

som burde belyses og gå i dybden på i fellesskap. Hensikten var å skape en felles enighet om hvordan 

løse saker, heve kvaliteten på helsetjenestene og for å bli bedre kjent. Neste arbeidsseminar i 2023 

planlegges som dagsseminar. I dagens møte diskuteres forslag til tema, samt tid og sted for møtet. 

 

Vedtak: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) beslutter at sted og dato for arbeidsseminaret 2023 blir på 
Halden klinikken, 6. februar. 

2. SSU ber om at sekretariatet utarbeider en plan for dagen.  

https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SSU_%20Strategisk%20samarbeidsutvalg/2022/Referater/2022-11-18%20Referat%20SSU.pdf
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