
Fra «lua i hånda» til likeverdige 
parter 

– samhandlingserfaringer fra Østfold

Samhandlingskonferansen Helgeland 8.6.22

Samhandlingssjef kommunene Guro Steine Letting





Historien
2002 KS Østfold etablerer prosjektet «Helhetlige helsetjenester»

MÅL: Skape overordnede prinsipper for samhandling

2004  Administrativt samarbeidsutvalg etableres. 
Formål «godkjenne felles prosedyrer, følge opp samarbeidsavtaler og 
avklare saker av prinsipiell faglig, administrativ og økonomisk 
karakter»

2005  4-årig samarbeidsavtale 
Mål, verdier samt beslutnings- og arbeidsformer er avtalt 

2009 Høgskolen i Østfold evaluerer organisering og arbeidsformer.
Konklusjon: Ingen grunn til å endre på selve avtalen

2012 Samhandlingsreformen 
Avtalen tilpasses nasjonal veileder med nye retningslinjer osv. 
Samarbeidsstrukturen og prinsippene opprettholdes

Sammen om en god helsetjeneste 

Kommunestyrene og styret i sykehuset avgir makt og 
myndighet til samhandlings-utvalgene til å fatte vedtak som 
binder begge partner – ved konsensus



Noen møter på vegne av andre



Koordinering 

• Samhandlingssjef kommuner som en 
likeverdig partner til samhandlingssjef på 
sykehuset (2017)

• Tilskudd fra Helsedirektoratet, spleiselag på 
resten





Momenter i Helsefellesskapet-
avtale mellom regjeringen og KS 2020-2023

• Likeverdige partnere med felles eierskap og 
ansvar for pasientene

• En tydelig samarbeidsstruktur

• Fastleger og brukere inn på alle nivåer

• Felles planlegging 

• Økt samordning;  noen møter på vegne av 
andre

• Beslutningsprosessene mer forpliktende

• Velfungerende sekretariat



Utfordringer

• Ulik kultur

• Ulike samfunnsoppdrag

• Ulike interesser

• Ulike finansieringsmodeller

• Ulike styringsmodeller



Mistenksomhet vs. tillit

Prøver du å lure oss?

«Vi pleier å finne en løsning som alle 
kan leve med»



Samhandling

• Praktisk

• Små steg

• Hovedmetode: Gruppearbeid



Beslutninger

• Beslutninger i SSU og FSU er bindende for alle 
virksomheter tilsluttet samarbeidsavtalen

• Beslutninger krever konsensus

• To-trinnsmodell som sikrer bred og god 
involvering og forankring.

• «Rask» saksbehandling og alle har vetorett



Fastlegerepresentasjon

• Samhandlingsutvalg for fastleger (SUFF) er et fast 
(rådgivende) underutvalg i Helsefellesskapet 
Østfold. 

• Består av én fastlege fra hver legevakt-/ 
Helsehusregion som er valgt/foreslått av ALU / 
hovedtillitsvalgte i resp. helsehusregioner.

• Fastlegene i utvalget skal være erfarne 
spesialister i allmennmedisin med god forståelse 
for samhandling og kunnskap om den samlede 
helsetjenesten i Sykehuset Østfold 
opptaksområde. 



Seminar for SSU 2022



Faglig utvalg: Bedre oppfølging etter 
hoftebrudd



Kapasitetsråd



Prosjekt: Hva er innafor



Våre felles bekymringer

• Barn og unge med psykiske lidelser

• Pasienter med ruslidelse og psykisk sykdom 
(ROP)

• Skrøpelige eldre

• Gravide med psykiske lidelser

+++

…og alle bygger ned sengekapasiteten…



Sammen om en god helsetjeneste

Sammen om en god helsetjeneste 


