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Innledning  

Årsrapporten oppsummerer arbeidet i Helsefellesskapet Telemark 2022, Rapporten omtaler 

partnerskapet, de strategiske samarbeidsutvalgene (SSU) og de seks faglige 

samarbeidsutvalgene (FSU). 

Protokoller fra møtene i Helsefellesskapet blir fortløpende publisert på 

https://www.sthf.no/helsefaglig/samhandling/helsefellesskap-i-telemark 

 

 

Partnerskapet 

Partnerskapet i Telemark har to møter årlig. Det første møtet som skulle vært i januar, ble på 

grunn av pandemien utsatt til mars måned. Dette andre møtet er primært et 

orienteringsmøte, med statusrapport fra arbeidet i Helsefellesskapet, dette ble avholdt i 

oktober 2022. I tillegg til orientering fra arbeidet i Helsefellesskapet vedtok partnerskapet i 

dette møtet, at de to strategiske samarbeidsutvalgene skulle organiseres som ett SSU fra 

januar 2023. Det strategisk samarbeidsutvalget skal ha lik sammensetning som de to 

utvalgene har hatt, dvs. at alle kommuner og klinikker skal være direkte representert med 

kommunalsjefer og klinikksjefer. 

 

Partnerskapet gav følgende føringer for arbeidet i Helsefellesskapet i 2022 (sak 03/22) 

Helsefelleskapet ved FSU forsetter sin arbeid med de definerte innsatsområdene i 

tråd med mandater gitt av strategisk samarbeidsutvalg (SSU).  

Samtidig ønsker Partnerskapet en offensiv tenkning og bruk av teknologi som en 

katalysator for å utvikle likeverdige og desentraliserte tjenester.  

Partnerskapet ber om at de strategiske samarbeide løfter temaene 

kompetanseutvikling og mulig felles ansettelse/ ressursdeling i alle utvalg. 

Partnerskapet ber de strategiske samarbeidsutvalgene om aktivt å samhandle med 

utdanningsinstitusjoner på alle nivå, for å rekruttere kompetent personell i tjenesten. 

 

 

Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) 

De to strategiske samarbeidsutvalgene (SSU) for øvre og nedre Telemark har hatt tre møter 

hver i 2022. I tillegg har det vært to felles SSU, det ene som et ekstra møte med 

gjennomgang av søknad om tilskudd til digital hjemmeoppfølging. Dette prosjektet er et 

samarbeid i regi av Velferdsteknologiprosjektet Vestfold og Telemark, med Skien kommune 

som søker og prosjekteier. 

  

SSU har i 2022 gitt uttale til Nasjonal Helse –og sykehusplan St. Meld. 7 og til STHF 

Utviklingsplan 2035, og har blant annet initiert oppstart av arbeidet med Pakkeforløp hjem for 

pasienter med kreft.  

 

SSU følger opp føringene fra Partnerskapet, og forankrer ulike beslutninger og 

satsingsområdet i de faglige samarbeidsutvalgene. 

 

 

https://www.sthf.no/helsefaglig/samhandling/helsefellesskap-i-telemark


 

3 
 

Faglige samarbeidsutvalg (FSU)  

Basisgruppene i de faglige samarbeidsutvalgene består av en brukerrepresentant, en 

fastlegerepresentant, en representant fra STHF, en fra øvre og en fra nedre Telemark. I 

tillegg har noen av de faglige samarbeidsutvalgene valgt å utvide basisgruppa med 

supplerende medlemmer eller sette ned arbeidsgrupper for å arbeide med enkeltsaker.  

FSU for tjenesteutvikling og kvalitet ble etter vedtak i Partnerskapet i mars 2022, delt i to 

FSU, dvs. ett FSU for den akuttmedisinske kjede og ett FSU for tjenesteutvikling og kvalitet.  

Det er planlagt en felles samling for alle FSU i februar 2023, der temaet vil være hvordan de 

faglige samarbeidsutvalgene kan bidra til samhandling og tjenesteutvikling på tvers av 

forvaltningsnivå. Temaet for møtet er: Hvordan kan vi som deltakere i FSU medvirke til 

utvikling av helsetjenestene. 

 

FSU – medlemmer, mandat og innsatsområder: 

Faglig samarbeidsutvalg for skrøpelige eldre 

Medlemmer 

 

 Astrid Marie Kvaal – (leder) Representant øvre Telemark, fagleg 

rådgjevar helse og omsorg, Vinje kommune 

 Zeeshan Zafar – (nestleder) Representant STHF, overlege/ 

spesialist i geriatri STHF 

 Steinar Graff – Fastlegerepresentant 

 Heidi Thorsen – Representant nedre Telemark, avdelingsleder 

Kragerø kommune 

 Lise Wiik – Brukerrepresentant, Notodden eldreråd 

 Ingeborg Schia Kaasa – Sykepleier medisinsk avd. Notodden 

sykehus 

 Jan-Eilert Pedersen – Avansert klinisk allmennsykepleier, 

Notodden kommune  

 Trine Beate Vikestad – Fysioterapeut, Porsgrunn kommune  

 

Mandat  Faglig samarbeidsutvalg for Skrøpelige eldre skal arbeid mot 

helhetlige, koordinerte og trygge tjenester, der pasientens totale 

helse og livssituasjon blir tatt hensyn til.  

 Faglig samarbeidsutvalg skal prioritere arbeidet med gode 

pasientforløp gjennom samarbeid om forebygging av 

sykdomsforverring, tidlig innsats og bedre prosesser i overganger 

mellom tjenestenivåene.  

 Målsettingen er å redusere unødvendige sykehusinnleggelse og 

uønskede reinnleggelser, samt å oppnå riktigere ressursbruk på 

begge nivå i helsetjenestene til det beste for pasienten ved best 

mulig bruk av riktig kompetanse.  

 Gode løsninger kan fremmes gjennom deltakelse i 

Læringsnettverk for gode pasientforløp (i regi av KS og FHI) med 

deltakelse både fra sykehus og kommuner.  
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Innsatsområde  Notodden sykehus og kommunen i Øvre Telemark deltar sammen i 

læringsnettverk for gode pasientforløp i regi av KS og FHI. 

Forbedringsområde blir definert av nettverket. 

 

Det er utarbeidet prosedyre for screening av pasienter 70+ ved STHF, 

for å identifisere tegn på skrøpelighet og ha dialog med fastlege/ 

kommunale tjenester, slik at forebyggende tiltak kan bli i verksatt. 

Notodden kommune og Notodden sykehus samarbeider om utprøving 

av dette, med målsetting om overføringsverdi til andre kommuner og 

hele STHF. 

 

Det er etablert fagforum for sykehjemsleger sammen med geriater ved 

STHF, der aktuelle case og problemstillinger blir drøftet. Forumet 

møtes på Teams to ganger per halvår. 

 

Faglig samarbeidsutvalg for barn og unge 

Medlemmer  Marte Riis Jensen (leder) – Representant STHF, rådgiver i 

Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) 

 Janne Ljosåk (nestleder) – Representant nedre Telemark, leder av 

helsetjenesten Nome kommune 

 Beate Lie –  Representant øvre Telemark, helsesykepleier Tinn 

kommune 

 Edvard Løchen – Fastlegerepresentant (tatt over etter Margit 

Reite)  

 Ada-Marie Riis - Brukerrepresentant (leder ungdomsrådet STHF) 

 Anita Høyvarde Jensen – barnesykepleier STHF  

 Grete Backe Eriksen – Rådgiver kvalitetsseksjonen, Skien 

kommune 

Mandat  Faglig samarbeidsutvalg for Barn og unge skal sikre helhet og 

sammenheng i behandlingsforløpene til barn og unge på tvers av 

forvaltningsnivåene og tilstrebe at barn og unge med familie får 

leve så normalt som mulig  

 Utrede og etablere flere områder for hjemmesykehus  

 Styrke samordningen internt i kommunen og i sykehus og på tvers 

av forvaltningsnivåene  

 Etablere flere utadrettede felles tverrfaglige team (FACT ung) 

Bruke pasienterfaringer aktivt for forbedringer i tjenesten 

 

Innsatsområde   Det er avholdt et dialogmøte mellom STHF og kommuner som har 

hatt hjemmesykehus og det er satt ned en arbeidsgruppe som skal 

utarbeide retningslinjer for etablering av hjemmesykehus.  

 Nome kommune har fått tildelt midler til 20% stilling i ett år for å 

jobbe med gode overganger mellom kommuner og ABUP 

(avdeling for barn og unges psykiske helse). 
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Faglig samarbeidsutvalg for personer med alvorlige psykiske lidelser og 

rusproblemer 

Medlemmer  Thordur Sigmundsson (leder) – Representant STHF, fagsjef  

 Arild Opedal (nestleder) – Representant nedre Telemark, Leder 

psykisk helsetjeneste og rus, Nome kommune  

 Carsten Hald – Representant øvre Telemark, Fagansvarlig psykisk 

helsetjeneste og rus, Vinje kommune 

 Sjur W Ohren – Fastlegerepresentant 

 Rune Andersen – Mental Helse Porsgrunn  

 Renate Stenstrøm – Brukerrepresentant A-larm 

 Heidi Ekornrød Pedersen - Leder psykisk helsetjeneste og 

rusomsorg, Porsgrunn kommune 

 Gina Thorbjørnsen – Seksjonsleder STHF 

 Linda Galdal – Borgestadklinikken  

 Tove Mathisen - Fagsjef Borgestadklinikken  

 

 Lars Erik Eide Johansen, psykologspesialist STHF erstattet 

Thordur Sigmundsson fra des. 2022 

 

Mandat  Faglig samarbeidsutvalg for Personer med alvorlige psykiske 

lidelser og rusproblemer skal arbeide for at pasient og brukere 

med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer mottar helhetlige 

tjenester fra aktuelle aktører og uønsket variasjon i 

behandlingstilbudet er redusert 

 Pasient og brukere skal til enhver tid oppleve sikre og trygge 

overganger i behandlingsforløpet internt i kommuner og 

helseforetak, og mellom kommune og sykehuset 

 Det skal i utvalget jobbes for å skape en kultur for læring inkludert 

styrket bruk av simulering 

 Det utadvendte sykehuset er et mål, og det bør utredes hva type 

ambulant virksomhet som må styrkes for å tydeliggjøre dette 

målet. 

 Faglig samarbeidsutvalg skal jobbe for å styrke samarbeidet innen 

fagområdet arbeid og helse (IPS modellen) og bruke 

pasienterfaringer aktivt for forbedringer i tjenesten. 

 

Innsatsområde   Gjennomført en fagdag med temaet forebygging av selvmord  

 Brobyggerstillingen er avsluttet og rapporten er gått igjennom med 

tanke på videre oppfølging.  

 Etablert arbeidsgruppe som utreder hvordan et FACT kan 

etableres i samarbeid mellom STHF og kommuner i nedre 

Telemark. FACT (Flexible Assertive Community Treatment) er en 

samhandlingsmodell mellom spesialisthelsetjenesten og 

kommunen, og retter seg mot personer med alvorlige psykiske 

lidelser og med store og sammensatte problemer.  

 Samarbeidsavtalen innen psykisk helsevern og rus er revidert  
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Faglig samarbeidsutvalg for personer med flere kroniske lidelser 

Medlemmer  Tonje Tvinnereim (leder) – Representant STHF, overlege STHF 

 Marianne Wallestad (nestleder) – Representant nedre Telemark, 

virksomhetsleder Porsgrunn kommune 

 Kristin Stray Jacobsen – Representant øvre Telemark 

fagutviklingssykepleier Kviteseid kommune 

 Aleksander Thorne – Fastlegerepresentant  

 Heidi Skare Kristiansen – Brukerrepresentant 

 Aleksander Johnstone – Leder LMS STHF  

 Anne Mosdøl Haugo –  Spesialfysioterapeut Frisklivssentralen 

Vinje 

 

Mandat  Faglig samarbeidsutvalg skal jobbe for at personer med flere 

kroniske lidelser får bedre og tettere oppfølging, og opplæring på 

laveste effektive omsorgsnivå  

 Fagutvalget må jobbe for at personer med flere kroniske lidelser 

varierende funksjonsevne og kompleksitet i behandlingsbehov 

sikres helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester  

 Samarbeidet om lærings og mestringsaktiviteter og koordinerende 

enheter bør ha et fokus i dette arbeidet  

 

Innsatsområde   Arrangere felles fagdag for ansatte i kommunene og ved STHF 

med fokus på rehabilitering, habilitering og sammenhengende 

pasientforløp som er individuelt tilpasset  

 Digitale utskrivingssamtaler sammen med kommunen med 

forventningsavklaring vedr videre behandlings-/ 

rehabiliteringsplan. 

 Bruk av Medisinsk avstandsoppfølging 

Faglig samarbeidsutvalg for tjenesteutvikling og kvalitet 

Medlemmer  Thale Rolstad (leder) – Representant øvre Telemark, 

virksomhetsleder Notodden kommune 

 Heidi Knarrum (nestleder)– Representant STHF Spesialrådgiver 

Kvalitetsavdelingen STHF 

 Maja Kristin Foss - Representant nedre Telemark Leder av Kvalitet 

og utviklingsenheten Skien kommune  

 Ingrid Venanger – Brukerrepresentant FFO 

 Bjørnar Nyen – Fastlegerepresentant PKO 

 

Mandat  Faglig samarbeidsutvalg for tjenesteutvikling og kvalitet skal arbeid 

mot en likeverdig, ensartet og kunnskapsbasert praksis når det 

gjelder diagnostikk og behandling gjennom hele pasientforløpet  

 FSU for tjenesteutvikling og kvalitet skal jobbe med 

kvalitetsindikatorene for 30 dagers overlevelse  

 Det skal sikre at de samarbeidsavtalene mellom partnerne som 

ikke naturlig hører inn under et annet FSU blir revidert og evaluert 

ved behov. 
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 FSU skal ha fokus på avvik som sendes mellom partnerne og 

vurdere forbedringstiltak relatert til aktuelt område  

 Dette fagutvalget skal være et fleksibelt utvalg som skal vurdere/ 

foreslå for SSU hvilke områder i samhandlingen mellom partnerne 

hvor det er ønsket forbedring.  

 FSU for tjenesteutvikling og kvalitet starter arbeidet med revisjon 

av Delavtale 4.3.6. om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, 

hospitering, forskning og praksis. 

 

Innsatsområde   Utarbeide forslag til prosedyre for felles hendelsesanalyse når 

begge partnerne er involvert  

 Samle aktuell styringsinformasjon  

 Fokus på avvik og meldekultur og forbedringsområder 

 Utarbeide forslag til prosess for revidering av avtaleverket  

 

Faglig samarbeidsutvalg for den akuttmedisinske kjede 

Medlemmer  Kine Jordbakke (leder) – Fastlegerepresentant, kommuneoverlege 

Seljord kommune 

 Frank Hvaal (nestleder) – Representant STHF, klinikksjef for Akutt 

og beredskapsklinikken 

 Ingrid Helene Smeland – Representant fra øvre Telemark, 

virksomhetsleder Notodden kommune  

 Trude Belseth Sanden – Representant fra nedre Telemark, 

kommuneoverlege 

 Rita Andersen – Brukerrepresentant 

 Knut Inge Skoland – Avdelingsleder prehospitale tjenester  

 Tron Simen Doksrød - Avdelingsleder for Anestesiologi, overlege, 

STHF  

 Kari Beate Øverjordet Vestnes - Fagutviklingssykepleier, 

Porsgrunn kommune 

 

Mandat Faglig samarbeidsutvalg skal videreføre erfaringene og styrke 

tiltakene fra akuttkjedeprosjektet, for ytterligere å forbedre 

samhandlingen for pasienter som omfattes av det akuttmedisinske 

tjenestetilbudet. Målet er rask og god diagnostikk og behandling på 

laveste effektive omsorgsnivå.  

 

FSU skal ha spesielt fokus på  

• Samhandling preget av likeverdighet og tillit  

• Forbedret og modernisert informasjonsflyt  

• Forbedret og modernisert konferansemulighet  

• Forsterket lokalt samarbeid mellom ambulanse og 

kommunehelsetjeneste  

• Forsterket samarbeid med frivillige organisasjoner og akutthjelpere  

• Kompetanseutveksling og samhandlingsarenaer  

• Kronikergrupper med hyppige behov for ø-hjelp  

• Psykisk helse og rus  
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• FSU skal utvikle og følge opp Delavtale 4.3.4 om den akutt 

medisinske kjeden. 

 

Innsatsområde  FSU arrangerte høsten 2022 en nettverkssamling for aktørene i den 

akuttmedisinske kjede. Det er planlagt å satse på kompetanseheving 

gjennom samtrening og å starte arbeide med revisjon av delavtale 

4.3.4. om den akuttmedisinske kjede. 

 

 

 

 


