
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Strategisk samarbeidsutvalg  

felles øvre og nedre Telemark 

 

9. september 2022 



 
 
Protokoll fra felles møte i Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) 

Tid 09.09.22. kl. 11.30. – 15.00. 

Sted DPS – Notodden, møterom 2. etg. 

Innkalt Stilling/ funksjon Organisasjon Forfall 

Ann Wraa Kommunalsjef Tokke X 

Une Marit Tangen Kommunalsjef Notodden  

Arne Hansen 
Espebu 

Kommunalsjef Nissedal X 

Cecilie Stangeby Kommunalsjef Midt-Telemark Jørund Verpe 
møtte 

Gry Anja 
Gundersborg 

Kommunalsjef Tinn  

Mona-Helene 
Landsverk 

Kommunalsjef Fyresdal  

Kari Dalen Kommunalsjef Vinje  

Beate Våge Lia Kommunalsjef Seljord  

Olav Kaasa Kommunalsjef Kviteseid X 

Ingunn Espeseth 
Vreim 

Kommunalsjef Hjartdal  

Aud Fleten Kommunalsjef Porsgrunn  

Ellen Sofie Øvrum Kommunalsjef Skien  

 Kommunalsjef Siljan  

Birgit Sannes Kommunalsjef Bamble  

Alv Dag Brandal Kommunalsjef Kragerø  

Hilde Moberg Kommunalsjef Drangedal X 

Lillian Olsen 
Opedal 

Kommunalsjef Nome kommune  

Halfrid Waage Fagdirektør STHF  

Frank Olav Hvaal Klinikksjef, akutt og 
beredskapsklinikken 

STHF  

Kjetil Christensen Klinikksjef, kirurgisk klinikk STHF  

Per Urdal Klinikksjef, medisinsk 
klinikk 

STHF  

Anne Kjendalen Kst. Klinikksjef, barne- og 
ungdomsklinikken 

STHF  

Lars Ødegaard Klinikksjef, psykisk 
helsevern og 
rusbehandling 

STHF X 

Anne Olaug Aase Avdelingsleder STHF- Notodden X 

Dordi Elise Flom Fastlege Tokke  

Edvard Løchen Fastlege Skien  

Lise Larsen Tillitsvalgt Fagforbundet X 

Randi Askjer Tillitsvalgt Norsk 
Sykepleierforbund  

 

Rita Andersen Brukerrepresentant Funksjonshemmedes 
fellesorganisasjon  

X 

Jon Arne Rinde  Brukerrepresentant Brukerutvalget STHF  

Merethe Taang Seniorrådgiver KS Vestfold og 
Telemark 

 



 
 
Aud Mette 
Myklebust 

Visedekan for 
utdanningskvalitet og 
samhandling  

Universitetet i 
Sørøst-Norge 

X 

Kristina Rabe Seksjonsleder for fag – og 
yrkesopplæring 

Vestfold og Telemark 
fylkeskommune 

 

Linda Charlotte 
Gunnreis 

Pasient og brukerombud Pasient og 
brukerombudet 

 

Heidi Johnsen FoU-leder Utviklingssenteret for 
sykehjem og 
hjemmetjeneste 

X 

Geir Jørgen 
Bekkevold 

Direktør for 
kommunikasjon og 
samfunnskontakt  

STHF X 

Ole Martin 
Stamland 

Samhandlingskoordinator STHF  

Kari Gro Espeland Samhandlingskoordinator STHF/kommunen i 
VT 

 

 

 

 

Sak nr. Sakstittel  

 
03/22 

 
Godkjenning av innkalling  

 
04/22 

 
Godkjenning av referat fra møtet 25.08.21 og 01.06.22. 

 
05/22 

 
Organisering av Helsefellesskapet – ett eller to SSU 

 
06/22 

 
Rapportering til Partnerskapet – første halvår 2022 

 
07/22 

 
Oppfølging av sak 11/22 SSU Øvre Telemark - Organisering av tjenester fra 
Barn -og ungdomspsykiatrisk poliklinikk 

 
08/22 

 
Samarbeid mellom Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) og 
kommunene – tilsetting i brobyggerstilling 

 
09/22 

 
Brobyggerstillingen – psykisk helse og rus,  status og veien videre 

 
10/22 

 
Behandling av søknad om samhandlingsmidler 

 
11/22 

 
Godkjenning av reviderte samarbeidsavtaler 

 
12/22 

 
Nye medlemmer FSU 

 
13/22 

 
Orienteringer 

 
14/22 

 
Eventuelt 

 

 

 



 
 
Sak 03/22 Godkjenning av innkalling 

Framlegg til vedtak 

Innkalling til møtet 09.09.22 godkjennes 

Vedtak  

Innkalling til møtet 09.09.22 godkjennes 

 

Sak 04/22 Godkjenning av referat fra møte 25.08.21 og 01.06.22. 

Framlegg til vedtak 

Referat fra møte 21.08.21 og 01.06.22 godkjennes 

Vedtak 

Referat fra møte 21.08.21og 01.06.22 godkjennes 

 

Sak 05/22 Organisering av Helsefellesskapet – ett eller to SSU  

Resultater av undersøkelsen følger vedlagt – vedlegg 1 

 

Dag Aas, Rådgiver Virksomhetsutvikling STHF vil presentere resultatet fra 

spørreundersøkelsen for SSU. 

 

Bakgrunn for saken 

Partnerskapet fattet følgende vedtak i sak 9/21 

Det legges opp til intern evaluering av om det skal være ett eller to strategiske 

samarbeidsutvalg i Helsefelleskapet Telemark. Det er ikke ønskelig å benytte ekstern 

aktør til å gjennomføre evalueringen. Hvordan evalueringen skal gjennomføres blir 

endelig besluttet av Partnerskapet sitt møte i januar. 

 

Dette vedtaket ble konkretisert av Partnerskapet i sak 04/22 

Det settes ned en arbeidsgruppe som består av leder og nestleder i de to 

samarbeidsutvalgene sammen med sekretariatet, som utarbeider spørsmål til 

evaluering av ett eller to strategiske samarbeidsutvalg. Evalueringen blir gjennomført 

som questback, der STHF står for den praktiske gjennomføringen av undersøkelsen. 

Alle deltakere i Helsefellesskapet blir bedt om å delta i evalueringen. 

 

Når evalueringsspørsmålene er utarbeidet, sendes disse til medlemmene i 

Partnerskapet med mulighet for tilbakemelding. 

 

På bakgrunn av disse vedtakene er det gjennomført en questback som ble sendt til alle 

deltakerne i Helsefellesskapet. 58 deltakere svarte på undersøkelsen. Svarprosenten var 

48% fra kommunene, 55% fra STHF og 68% fra andre.  

 



 
 
Noen av deltakerne i «andre-gruppen» er observatører, men siden observatørene har 

uttalerett i Helsefelleskapet er disse tatt med på lik linje med de øvrige deltakerne i 

undersøkelsen. 

 

På spørsmålet om en oppnår målene for Helsefellesskapet best ved ett eller to SSU, svarte 

74% av Partnerskapet, 75% av SSU og 45% av andre, at ett SSU vil gi best måloppnåelse. 

Henholdsvis 10%, 8% og 5% svarte at to SSU vil gi best måloppnåelse, de resterende svarte 

vet ikke.  

 

Vurdering  

Det tydelige resultatet av spørreundersøkelsen tilsier av strukturen i Helsefellesskapet bør 

endres fra to til ett SSU. Det er Partnerskapet som fatter et endelig vedtak om strukturen på 

SSU, men SSU kan beslutte en tilrådning. Tilrådningen til Partnerskapet fra SSU bør omfatte 

både om det skal være ett eller to SSU og si noe om sammensetningen av SSU, slik at ny 

organisering kan være operativ f.o.m. 2023. 

 

Det må vurderes om alle kommunene skal være direkte representert i ett SSU eller om det 

skal være en regional representasjon, f. eks. ut i fra de tre regionene Grenland, Vest-

Telemark og Midt/ Øst-Telemark. En kan også tenke at det er to representanter fra Øvre og 

nedre Telemark, da dette har vært tidligere organisering i Helsefelleskapet.  

Dersom det blir valgt en modell med regionale representanter fra noen av kommunene, vil 

det medføre et behov for møter med alle kommunalsjefene, både før og etter møtet i SSU, 

for å koordinere saker og informere om vedtak. Bruk av representasjon vil øke utfordringen 

med implementering av vedtak som blir fattet, da kommuner som ikke er representert ikke 

blir involvert i drøftinger som foregår i møtet. Ulempen med at alle kommunene deltar i SSU 

vil være at det blir et forum med mange medlemmer. Videreføring av dagens representasjon 

i ett felles SSU, vil bety at det totale antall deltakere vil være 37 jf. deltakerliste i dagens 

møte. En viss nedskalering er mulig, med bakgrunn i at noen funksjoner har 2 representanter 

og det i tillegg er flere observatører som ikke er forankret i Overordnet samarbeidsavtale for 

samhandling mellom Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i Telemark kapt. 5.2.  

 

Sekretariatet vurderer det slik, at det vil være hensiktsmessig med ett SSU der alle 

kommuner er representert, selv om dette blir et stort forum. 

 

Framlegg til vedtak 

Ett felles SSU for øvre og nedre Telemark legger resultatet av spørreundersøkelsen om ett 

eller to SSU til grunn, og anbefaler Partnerskapet å fatte følgende vedtak: 

 Organiseringen av Helsefellesskapet blir endret fra to til ett SSU fra 01.01.2023. 

 Sammensetningen av ett felles SSU blir lik dagens sammensetning av de to 

strategiske samarbeidsutvalgene. 

Vedtak  

Ett felles SSU for øvre og nedre Telemark legger resultatet av spørreundersøkelsen om ett 

eller to SSU til grunn, og anbefaler Partnerskapet å fatte følgende vedtak: 

 Organiseringen av Helsefellesskapet blir endret fra to til ett SSU fra 01.01.2023. 

https://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Samhandling-avtaler/Overordnet%20samarbeidavtale.pdf
https://www.sthf.no/SiteCollectionDocuments/Samhandling-avtaler/Overordnet%20samarbeidavtale.pdf


 
 

 Sammensetningen av ett felles SSU blir lik dagens sammensetning av de to 

strategiske samarbeidsutvalgene. Dette vil fremgå i revidert overordnet 

samarbeidsavtale. 

 

Sak 06/22 Rapportering til Partnerskapet – første halvår 2022 

 

Rapporten følger vedlagt – vedlegg 2 

 

Bakgrunn for saken 

Det er lagt opp til to møter årlig i Partnerskapet, der det andre møtet er et statusmøte, med 

rapport fra arbeidet i Helsefellesskapet og eventuell tilbakemelding fra Partnerskapet til 

Strategisk samarbeidsutvalg. 

Vedlagt følger rapporten fra arbeidet i de strategiske samarbeidsutvalgene, sammensetning 

av de faglige samarbeidsutvalgene, samt mandat og status i de faglige samarbeidsutvalgene 

sitt arbeidet. 

 

Vurdering  

Rapporten til Partnerskapet blir lagt frem for SSU til orientering. 

Helsefelleskapet i Telemark har gjennomført flere tiltak innen de definerte satsingsområdene. 

Flere arbeidsgrupper er etablert, blant annet jobbes det med etablering av FACT-team, 

Pakkeforløp kreft – hjem, samhandling rundt Hjemmesykehus for barn og unge.  

 

En fyldigere rapport legges frem i årsmelding til Partnerskapet i januar 2023. 

 

Framlegg til vedtak 

SSU tar rapporten til Partnerskapet til orientering. 

Vedtak  

SSU tar rapporten til Partnerskapet til orientering. 

 

Sak 07/22 Oppfølging av sak 11/22 SSU Øvre Telemark - Organisering av tjenester fra 

Barn- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk 

 

Bakgrunn for saken 

På bakgrunn av innspill fra Vinje kommune om praktisering av prinsippet om lik tilgang på 

tjenester uavhengig av geografisk avstand til der tjenesten er lokalisert, fattet SSU for øvre 

Telemark følgende vedtak i sak 11/22 

SSU ber om at det blir lagt frem en plan for realisering av Utviklingsplan 2035 punkt 

6.3.2. som omhandler god tilgjengelighet til Avdeling for barn og unges psykiske 

helse. SSU ber om å bli orientert om plan og framdrift i arbeidet i SSU 31. august 

2022. 

 

Vurdering  



 
 
Anne Kjendalen orienterer om status i saken. 

Framlegg til vedtak 

Saken blir lagt fram uten innstilling. 

Vedtak  

SSU tar presentasjonen til orientering. 

 

Sak 08/22 Samarbeid mellom Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) og 

kommunene – tilsetting i brobyggerstilling 

Bakgrunn for saken 

SSU tildelte i sak 19/21 samhandlingsmidler til oppretting av en brobyggerstilling i regi av 

FSU for barn og unge.  

På bekgrunn av dette vedtok FSU for barn og unge følgende i sak 22/22: 

 Utlysningsteksten for brobyggerstillingen sendes kommunene i STHF sitt 

opptaksområde med søknadsfrist 22. august 2022.  

 Søknad sendes til samhandlingskoordinator ved STHF på mail hohe@sthf.no  

 Leder og nest leder i FSU for barn og unge innstiller på valgt kandidat til stillingen,  

 Ansettelsen blir gjort av SSU i møte 9. september 

 

Målet med tilskuddet er å styrke samarbeidet mellom primærhelsetjenesten (psykisk 

helsetjeneste til barn og unge) og spesialisthelsetjenesten for å kunne gi riktig hjelp på rett 

nivå.  Tilskuddet skal dekke lønnskostnader for personen som ansettes i 20 % stilling. 

Tilskuddet er for ett år, men med mulighet for å søke midler for ett ekstra år. 

 

Det har kommet inn 1 søknad til brobyggerstillingen ved ABUP. Nome kommune er eneste 

søker. 

 

Leder og nestleder for FSU barn og unge har vurdert de innkomne søknadene og anbefaler 

at Nome kommune får tildelt ressursen som brobygger barn og unge. 

 

Vurdering 

Nome kommune oversender en grundig og godt gjennomarbeidet søknad. Det fremkommer 

flere muligheter til forbedring innen definerte mål med konkretiserte tiltak. Ved tilsetting i 

stillingen er det viktig å presisere at resultatet av prosjektet skal ha overføringsverdi til de 

andre kommunene i Helsefelleskapet. 

 

Framlegg til vedtak 

Nome kommune får tildelt ressursen som brobygger for barn og unge. Kommunen sender 

refusjonskrav til STHF tilsvarende 20% stilling i ett år. 

Vedtak  

Nome kommune får tildelt ressursen som brobygger for barn og unge. Kommunen sender 

refusjonskrav til STHF tilsvarende 20% stilling i prosjektperioden. 

mailto:hohe@sthf.no


 
 
Sak 09/22 Brobyggerstillingen – psykisk helse og rus, status og veien videre 

Rapporten følger vedlagt – vedlegg 3 

Bakgrunn for saken 

Ole Petter Åkredalen er ansatt i en 20 % stilling ved Klinikk for psykisk helsevern og 

rusbehandling, stillingen er finansiert av samhandlingsmidler, jf. sak 19/21, 

Målsettingen med stilling er å sikre kompetanseoverføring mellom STHF og kommunene og 

omvendt. Stillingen skal bidra til å sikre viktige premisset i Helsefellesskapet, som felles 

virkelighetsforståelse og bedre samordning av tjenestene slik det er beskrevet i avtalen 

mellom KS og departementet. 

 

Vurdering 

Ole Petter Åkredalen blir med i SSU for å orientere om arbeidet og resultat så langt. Behovet 

synes noe begrenset med bakgrunn i rapport/refleksjonsnotat. SSU må ta stilling til om 

funksjonen skal videreføres. 

 

Framlegg til vedtak 

Saken blir lagt frem uten innstilling 

Vedtak  

SSU ber om at rapporten blir systematisert i henhold til pasientforløp og at den peker på 

forbedringsområder som har overføringsverdi til andre kommuner. 

Ledelsen i SSU får i oppgave å konkludere når det gjelder arbeidsoppgaver ut 

prosjektperioden og ta stilling til ev. å avslutte arbeidet før den planlagte prosjektperioden er 

utløpt. 

 

Sak 10/22 Behandling av søknad om samhandlingsmidler 

Tildelingsbrev med kriterier ligger vedlagt samt aktuelle søknader – vedlegg 4 

 

Bakgrunn for saken 

Helse Sør-Øst RHF har tildelt Helsefellesskapet ved SSU kr. 456 000 i 2022. Midlene skal 
understøtte foretakets andel i konkrete samarbeidstiltak mellom STHF og kommunene i 
opptaksområdet. Det forutsettes at kommunene bidrar med ressurser i form av 
personell/økonomi. 

Tildelte midler skal benyttes i tråd med nasjonale og regionale føringer. Prioritering og 
tildeling foretas av Strategisk samarbeidsutvalg. Bruk av midlene skal rapporters til Helse 
Sør-Øst RHF. 
 
Vurdering  

De faglige samarbeidsutvalgene er informert om anledningen til å søke SSU om 

samhandlingsmidler tildelt av Helse Sør-Øst RHF. Sekretariatet mottok 5 henvendelser med 



 
 
definert søknadsbeløp. Det er gjenstående samhandlingsmidler fra tidligere år, som gjør at 

alle søknadene innvilges, selv om det totale beløpet overskrider kr 456 000,- 

 

Søknader: 

Faglig samarbeidsutvalg for Satsingsområde Søknadsbeløp 

Barn og unge Videreføring 20% brobyggerstilling 
barn og unge 
 

150 000,- 

Barn og unge Hjemmesykehus kontinuere arbeidet 
for å utvikle dette videre  
Frikjøp av 20 % stilling  
 

150 000,- 

Skrøpelige eldre Arrangere en felles samling for 
læringsnettverket for gode 
pasientforløp der målgruppen er 
utvidet til å omfatte STHF Skien og 
kommunene i nedre Telemark. 
 

75 000,-  

Personer med flere kroniske 
lidelser 

Søker midler for tilrettelegging for 
digital hjemmeoppfølging. 
 

100 000,- 
 

Den akuttmedisinske kjede Søknad om kompetansedeling 
gjennom samtrening 
 

100 000,- 

 

Framlegg til vedtak 

 

Samhandlingsmidler fra Helse Sør-Øst RHF blir fordelt slik: 

Faglig samarbeidsutvalg for Satsingsområde Tildelt 

Barn og unge Videreføring 20% brobyggerstilling 
barn og unge 
 

Inntil 150 000,-
Prosjektet 
finansieres ut 
2023  
 

Barn og unge Hjemmesykehus kontinuere arbeidet 
for å utvikle dette videre  
Frikjøp av 20 % stilling  
 

Inntil 150 000,-
Prosjektet 
finansieres ut 
2023  
 

Skrøpelige eldre Arrangere en felles samling for 
læringsnettverket for gode 
pasientforløp der målgruppen er 
utvidet til å omfatte STHF Skien og 
kommunene i nedre Telemark. 
 

75 000,-  

Personer med flere kroniske 
lidelser 

Søker midler for tilrettelegging for 
digital hjemmeoppfølging. 
 

100 000,- 
 

Den akuttmedisinske kjede Søknad om kompetansedeling 
gjennom samtrening 

100 000,- 

 



 
 
 

Vedtak  

Samhandlingsmidler fra Helse Sør-Øst RHF blir fordelt slik: 

Faglig samarbeidsutvalg for Satsingsområde Tildelt 

Barn og unge Videreføring 20% brobyggerstilling 
barn og unge 
 

Inntil 150 000,-
Prosjektet 
finansieres ut 
2023  
 

Barn og unge Hjemmesykehus kontinuere arbeidet 
for å utvikle dette videre  
Frikjøp av 20 % stilling  
 

Inntil 150 000,-
Prosjektet 
finansieres ut 
2023  
 

Skrøpelige eldre Arrangere en felles samling for 
læringsnettverket for gode 
pasientforløp der målgruppen er 
utvidet til å omfatte STHF Skien og 
kommunene i nedre Telemark. 
 

75 000,-  

Personer med flere kroniske 
lidelser 

Søker midler for tilrettelegging for 
digital hjemmeoppfølging. 
 

100 000,- 
 

Den akuttmedisinske kjede Søknad om kompetansedeling 
gjennom samtrening 

100 000,- 

 

 

Sak 11/22 Godkjenning av reviderte samarbeidsavtaler 

Bakgrunn for saken 

Følgende avtaler er revidert og klare for signering av klinikksjefer v/STHF og kommunalsjefer 

i kommunene: 

 

 Delavtale 4.3.8. Samarbeid om tjenester til personer med behov for koordinerte 
tjenester  

 Delavtale 4.3.10. Samarbeid om helsefremming og forebygging 
 

Avtalene er revidert av de faglige samarbeidsutvalgene og sendt til kommunene og STHF for 

innspill. 

 

 

Framlegg til vedtak 

Følgende delavtaler signeres slik de følger vedlagt denne saken: 

 Delavtale 4.3.8. Samarbeid om tjenester til personer med behov for koordinerte 
tjenester  

 Delavtale 4.3.10. Samarbeid om helsefremming og forebygging 



 
 
 
Vedtak  

Saken blir utsatt til neste møte i SSU.  

De reviderte avtalene sendes ut til deltakerne i SSU. 

 

Sak 12/22 Nye medlemmer i FSU 

Bakgrunn for saken 

I FSU for Tjenesteutvikling og kvalitet har 2 deltakere trukket seg, henholdsvis representant 

fra STHF og representant fra kommuner i nedre Telemark. 

I FSU for skrøpelige eldre har 1 deltaker fra STHF trukket seg. 

Vurdering 

Kvalitetsrådgiver fra STHF og kvalitetssjef i Skien kommune har stilt seg til disposisjon. Med 

bakgrunn i FSU’ets mandat, vil deres bakgrunn være relevant. 

Framlegg til vedtak 

FSU for Tjenesteutvkling og kvalitet får følgende nye representanter som faste medlemmer: 

 Heidi Knarrum – Representant STHF Spesialrådgiver Kvalitetsavdelingen STHF 

 Maja Kristin Foss - Representant nedre Telemark Leder av Kvalitet og utviklingsenheten 

Skien kommune  

 

Vedtak 

FSU for Tjenesteutvkling og kvalitet får følgende nye representanter som faste medlemmer: 

 Heidi Knarrum – Representant STHF Spesialrådgiver Kvalitetsavdelingen STHF 

 Maja Kristin Foss - Representant nedre Telemark Leder av Kvalitet og utviklingsenheten 

Skien kommune  

 

FSU for skrøpelige eldre får følgende nye representant som faste medlem: 

 Zeeshan Zafar – Representerer STHF, geriater ved Notodden sykehus 

 

Sak 13/22 Orienteringer  

 Status pakkeforløp kreft hjem ved sekretariatet – SSU ønsker ny informasjon i neste 

møte 

 Arbeid med ny strategiplan ved STHF 2024-2026 ved Annette Fure. 

 

Sak 14/22 Eventuelt 

 Sak fra Nome – spørsmål om oppfølging av kommunekontakter for FSU. Viktig at 

organisering med kommunekontakter blir fulgt opp 

 



 
 

 SSU støtter forslag om felles samling for alle representanter i FSU.  

o Mål for samlingen:  

 Avklare rolle 

 Arbeidsmetodikk 

 Informasjonsdeling 

 Forankring gjennom nettverk av kommunekontakter 

 M.m. 

 


