
NOTAT 
 
 

Fullstendig referat fra møtene i Helsefellesskapet publiseres på sykehusets nettsider. 

 

Møte i Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) 10. februar 2022 
BESLUTTNINGSSAKER 

 

Sak u001-23 Godkjenne referat fra Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) 18. november 2022 

Forhåndsgodkjent referat fra møte den 18. november i Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) er publisert 

på sykehusets nettsider. 

Vedtak: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) godkjente referatet fra 18. november 2022 
 

Sak u002-23 Innspill til veileder for Samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak 

Helsedirektoratet ber om høringsinnspill til ›Veileder for Samarbeidsavtaler mellom kommuner og 

helseforetak, som finnes på Helsedirektoratets nettsider. Fristen for tilbakemelding er 31. mars. 

Helsefellesskapet har lang erfaring med samarbeidsavtaler og formalisert samhandling, og kan gi 

innspill på områder der veileder er mangelfull eller uklar. 

 

Vedtak: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) ber samhandlingssekretariatet utarbeide et utkast som 
sendes Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) for gjennomlesing og innspill innen 15. mars. 

 

Sak u003-23 Endre dato SSU mai 

Neste møte i Strategisk samarbeidsutvalg er lagt til 19. mai, som er en inneklemt dag. To nye datoer 

foreslås: fredag 5. mai eller 2. juni. Lokasjon Sykehuset Østfold Kalnes adm. bygget. 

 

Vedtak: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) flyttet møtet fredag 19. mai til mandag 22. mai.  
 

DRØFTINGSSAKER 
 

Sak u004-23 Årsberetning for Helsefellesskapet Østfold 2022 

Partnerskapsmøtet avholdes 13. mars 2023 på Kalnes. Faglig samarbeidsutvalg drøftet saken 

19.01.23 og sluttet seg til forslaget fra Samhandlingssekretariatets til årsmelding for 

samhandlingsarbeidet i 2022 - 2023. SSU innstiller overfor Partnerskapsmøtet. Utkast til 

årsberetningen 2022 lå i vedlegg til sakspapirer. 

Resultat av drøftingen: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) godkjenner forslag til årsmelding med de innspill som 

kom i møtet. 

2. Årsmelding legges fram for Partnerskapsmøtet for endelig godkjenning. 

 

https://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/medisin-og-helsefag/samhandling/helsefellesskapet
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SSU_%20Strategisk%20samarbeidsutvalg/2022/Referater/2022-11-18%20Referat%20SSU.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/horinger/samarbeidsavtaler-mellom-kommuner-og-helseforetak#horingsutkast
https://www.helsedirektoratet.no/horinger/samarbeidsavtaler-mellom-kommuner-og-helseforetak#horingsutkast
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SSU_%20Strategisk%20samarbeidsutvalg/2023/Innkallinger/2023-02-10%20Vedlegg%20sakspapirer%20SSU.pdf


NOTAT 
 
 

Fullstendig referat fra møtene i Helsefellesskapet publiseres på sykehusets nettsider. 

 

Sak u005-23 Handlingsplan for Helsefellesskapet Østfold 2023 

Faglig samarbeidsutvalg drøftet den 19.01.23 Samhandlingssekretariatets forslag til Handlingsplan 

for Helsefellesskapet 2023-24. I dagens møte diskuterer Strategisk samarbeidsutvalg 

handlingsplanen, før den legges fram for Partnerskapsmøtet. Utkast til Handlingsplan for 

Helsefellesskapet 2023-24 ble ettersendt medlemmene. 

   
Resultat av drøftingen: 

1. Strategisk samhandlingsutvalg (SSU) godkjenner forslag til handlingsplan med de innspill som 

kom i møtet. 

2. Handlingsplanen legges fram for Partnerskapsmøtet for endelig godkjenning. 

 

Sak u006-23 Evaluering av overordnet samarbeidsavtale 

I overordnet samarbeidsavtale står det: Partene er enige om å gjennomgå avtalen hvert år og sørge 

for jevnlig rapportering og evaluering. Partnerskapsmøtet har ansvar for å evaluere avtalen ved 

innhenting av erfaringer gjennom Samhandlingsutvalget. Overordnet samarbeidsavtale ble revidert 

og godkjent 12.3.2018 av Partnerskapsmøtet i sak 05-18 og har blitt videreført uten endringer siden.  

›Den overordnede samarbeidsavtalen i Helsefellesskapet Østfold (PDF) finnes på sykehusets 

nettsider. Ny veileder fra helsedirektoratet er på høring våren 23. Der foreslås det 2 nye 

retningslinjer.: 

 Utvikling og planlegging av tjenestene 

 Barn og unge som mottar tjenester fra begge forvaltningsnivåene  

Hvis disse blir vedtatt, vil Helsefellesskapet innarbeide disse retningslinjene i vår samarbeidsavtale i  

kommende periode. 

 

Forslag til vedtak i Partnerskapsmøtet: Det er ikke framkommet ønsker eller behov for endring av den 

eksisterende samarbeidsavtalen og Partnerskapet forlenger nåværende avtale uten endring for 

kommende periode. Partnerskapet ber Helsefellesskapet innarbeide nye, nasjonale retningslinjer når 

disse er vedtatt.  

Resultat av drøftingen: 

1. Strategisk samhandlingsutvalg (SSU) godkjenner forslaget til vedtak om evaluering av 

overordnet samarbeidsavtale. 

 

Sak u007-23 Representanter til SSU og FSU for neste periode 

Medlemmene i Strategisk samarbeidsutvalg bes melde inn aktuelle medlemmer fra sine respektive 

kommuner til SSU og FSU for perioden 1.april 2023- 31. mars 2024. Den ›komplette oversikten over 

medlemmer i SSU og FSU i inneværende periode (PDF) finnes på sykehusets nettsider. 

Aktuelt: Partene bes melde inn representantene til FSU og SSU til dagens møte. 

  

https://sykehuset-ostfold.no/avdelinger/medisin-og-helsefag/samhandling/helsefellesskapet
https://red-sykehuset-ostfold.hn.nhn.no/seksjon/Samhandling/Documents/SSU_%20Strategisk%20samarbeidsutvalg/Dokumenter%20og%20presentasjoner/2023/Utkast%202023-24%20Handlingsplan%20-%20Helsefellesskapet%20%C3%98stfold.pdf
https://red-sykehuset-ostfold.hn.nhn.no/seksjon/Samhandling/Documents/SSU_%20Strategisk%20samarbeidsutvalg/Dokumenter%20og%20presentasjoner/2023/Utkast%202023-24%20Handlingsplan%20-%20Helsefellesskapet%20%C3%98stfold.pdf
https://kvalitet.so-hf.no/docs/pub/DOK13964.pdf
https://kvalitet.so-hf.no/docs/pub/DOK13964.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Medlemmer%20SSU%20og%20FSU%202022-2023.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Medlemmer%20SSU%20og%20FSU%202022-2023.pdf


NOTAT 
 
 

Fullstendig referat fra møtene i Helsefellesskapet publiseres på sykehusets nettsider. 

 

Resultat av drøftingen: 

1. Strategisk samhandlingsutvalg (SSU) sender endelig representasjon for SSU og FSU for 

perioden 1.april 2023- 31. mars 2024 til linda.eikemo@so-hf.no innen 22.2.  

2. Listen legges frem for Partnerskapsmøtet 13. mars for endelig godkjenning.  

 

Sak u008-23 Oppfølging av arbeidsseminar 2023 

Arbeidsseminaret mellom kommunene og sykehuset har som hensikt å skape en felles enighet om 

hvordan løse saker, heve kvaliteten på helsetjenestene og for å bli bedre kjent. Arbeidsseminaret ble 

gjennomført 6. februar, med tema som felles forståelse av utfordringer, felles utviklingsplan og 

kommunikasjon og omdømme på agendaen.   

Resultat av drøftingen: 

1. Strategisk samhandlingsutvalg støtter at samhandlingssekretariatet utarbeider et forslag til 

felles utviklingsplan til neste SSU.  

2. Forslag til arbeidsseminar for høsten utarbeides av samhandlingssekretariatet til neste 

Strategisk samarbeidsutvalg (SSU). 

 

Sak u009-23 Partnerskapsmøtet 2023 - agenda 

Partnerskapsmøtet avholdes 13. mars 2023 på Kalnes. Utkast til agenda for Dialogmøte og 

beslutningssaker i Partnerskapsmøtet 2023, ble ettersendt medlemmene for gjennomlesing og 

innspill i dagens møte. 

 Forslag til dato for Partnerskapsmøte 2024: mandag 4. mars 

   

Resultat av drøftingen: 

1. Strategisk samarbeidsutvalg godkjenner utkastet til agenda for dialogmøtet og 

partnerskapsmøtet med de merknadene som framkom i drøftingen 

2. Forslag til dato for partnerskapsmøtet 2024 godkjennes. 

 

 

Sak u010-23 Digital hjemmeoppfølging (DHO) i Helsefellesskapet Østfold 

Digital hjemmeoppfølging, som medisinske målinger, digital kontakt via skjerm med helsepersonell 

og oppfølging av egenbehandlingsplan for pasienter med kronisk sykdom, er en nasjonal satsning for 

2022-24. Digital hjemmeoppfølging kan også ses i sammenheng med Nasjonal helse- og sykehusplan 

2020-2023.   

Andre halvår av 2022 ble kommuner og sykehuset i helsefellesskapet Østfold en del av 

spredningsprosjekt for digital hjemmeoppfølging i nasjonalt velferdsteknologiprogram. 

Effektmålene for prosjektet er:   

 Bedre tjenestetilbud med økt kvalitet tilbys til kronisk syke   
 Økt mestring og selvstendighet for brukere  
 Bedre ressursutnyttelse på tvers av tjenestenivåer og sektorer   

  

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


NOTAT 
 
 

Fullstendig referat fra møtene i Helsefellesskapet publiseres på sykehusets nettsider. 

 

Prosjektet må ses i sammenheng med pågående innovasjonsprosjekt, SØMSAM, ved Sykehuset 

Østfold. Gjennom Sømsam skal leverandør Diffia utvikle og teste en nyskapende e-helseløsning for 

sømløs samhandling mellom spesialist- og primærhelsetjenesten ved oppfølging av pasienter. 

Prosjektet bør også ses i sammenheng med pågående samhandlingsprosjekt rettet mot pasienter 

med diagnosene hjertesvikt og KOLS, og «hva er innafor». 

Fredrikstad kommune er søkerkommune i spredningsprosjektet og stiller med interkommunal 

prosjektleder. Direktør for helse & velferd i Fredrikstad kommune er prosjekteier.  

Programleder for DHO ved Sykehuset Østfold er sykehusets representant inn i prosjektet. Det er i 

tillegg definert lokale prosjektdeltakere i deltakende kommuner. Fredrikstad kommune foreslår at 

Strategisk samarbeidsutvalg i helsefellesskapet Østfold er styringsgruppe for prosjekt - DHO i 

Helsefellesskapet Østfold.  

Resultat av drøftingen: 

1. Strategisk samhandlingsutvalg beslutter at saken tas opp til beslutning i neste møte når: 

a. alle de kommunale representantene har avklart spørsmålet i sine respektive regioner 

b. direktør for teknologi og e-helse i sykehuset er konsultert 

c. Et forslag til møteplan for styringsgruppen utarbeides også til møtet.  

  

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

