Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold
Tilstede fra sykehuset:
Irene Dahl Andersen
Anne Grethe Erlandsen
Liv Marit Sundstøl
Odd Petter Nilsen
Per Weydahl
Tilstede fra kommunene:
Heidi Eek Guttormsen
Kjersti Gjøsund
Wenche Sydvold
Halvard Bø
Birgitta Rafshol
Observatører:
Mona Larsen - Brukerrepresentant
Jørn Gilberg - Fastleger
Veronica Løken- Repr. for ansatteorganisasjoner
Vararepresentanter:
I tillegg møtte:
Jostein Gleditsch (sak 86),
Frode Arntsen (sak 87)
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Forfall:
Kopi til:
Varamedlemmer ADMS
Samhandlingskontakter
Fylkesmannen i Østfold
Østfold fylkeskommune
KS Østfold
Høgskolen i Østfold
Helse Sør-Øst
Adm. dir. SØ

Referat administrativt samarbeidsutvalg
Tid

Tirsdag 10. september 2013 kl. 12.00 til 15.30

Sted

Møterom – Sanatoriet 1 – 4. et SØS

STATUSGJENNOMGANG:
Agenda/møteplan
BESLUTNINGSSAKER:
Sak 78-13
Godkjenning av referat fra møte 11. juni 2013
Sak 79-13
Fastlegenes rolle – forslag til ny ordning for praksiskonsulentordningen i Østfold –
etablering av ad.hoc-komitè
Sak 80 -13
Møteplan våren 2014
DRØFTINGSSAKER:
Oppfølging av samarbeidsavtalen - Gråsoner og grenseflater
Sak 81-13
Sak 82-13
Partnerskapsmøte – forberedelser
Sak 83-13
Rutine retningslinje 11 – statusrapport fra klinisk utvalg omforente
beredskapsplaner / planer for den akuttmedisinske kjede
Sak 84-13
ADMS rolle i etablering av faglige nettverk
Sak 85-13
Revisjon av retningslinje 4 – kommunale ø.hjelpsplasser (vedlegg) v. Per
Weydahl
Sak 86-13
Sluttrapport – klinisk utvalg – Billeddiagnostikk (vedlegg) v. Jostein Gleditsch
Sak 87-13

Sluttrapport – klinisk utvalg – laboratorietjenester (vedlegg) v. Frode Arntsen

ORIENTERINGSSAKER:
Sak 88-13
Statistikk utskrivningsklare pasienter
Sak 89-13
Statistikk avviksmeldinger
Sak 90-13
Erfaringer fra ø.hjelp døgnplasser i kommunene – følgeforskning (muntlig)
Sak 91-13
Bytte av representant i klinisk utvalg ROP og klinisk utvalg kom.øhjelp
Sak 92-13
Strategi for brukermedvirkning (vedlegg)
Sak 93-13
Ref. fra kliniske utvalg/annet (vedlegg)
Sak 94-13
Informasjon / orientering om endringer som kan påvirke annen part
Postadresse

Sykehuset Østfold HF
Postboks 16, 1603 Fredrikstad

Besøksadresse

Telefon

Sekretær
Roald
913 55 288
Amundsensgate 17,
Sarpsborg

E-postadresser
Leder irene.dahl.andersen@so-hf.no
Sekretær jogaas@so-hf.no
Internett
www.sykehuset-ostfold.no
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Referat administrativt samarbeidsutvalg
Sak 95-13
SØ 2015 (muntlig)
Sak 96-13
Prosjekter/ annet (muntlig)
Eventuelt:
BESLUTNINGSSAKER:
Sak 78 - 13

Godkjenning av referat fra møte i ADMS 11.06 2013

Behandling 10.09.13:
 Ikke kommet noen kommentarer
 De ble stilt spørsmål i forhold til sak 67-13 om DPS-nord – hvem som står for innkalling.
Leder opplyste at innkalling kommer fra psykisk helsevern.
Vedtak 10.09.13:
 Referat fra møte i ADMS 11. juni 2013 godkjennes.
Fastlegenes rolle – forslag til ny ordning for praksiskonsulentordningen
i Østfold – etablering av ad.hoc-komitè
Bakgrunn Fastlegene er de mest sentrale aktørene i helsevesenet med stort ansvar for
diagnostisering, behandling, forebygging, rehabilitering og koordinering av helsetjenester for sine
pasienter. Likevel er denne gruppen ofte lite deltakende i utviklingen av samarbeidet med den
øvrige kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Alle parter inkl. fastlegene selv
ønsker sterkere involvering fra fastlegene, men pga blant annet organiseringen av fastlegene er
det vanskelig å finne tiltak som sikrer god deltakelse i utviklingsarbeidet og forpliktelse og lojalitet
til samhandlingsvedtak.
Sak 79-13

Dagens møte skulle nedsette et ad.hoc-utvalg med kommuneoverleger, fastleger,
praksiskonsulenter og repr. fra SØ for å se nærmere til gode tiltak og løsninger
Behandling 10.09.13:
 Bør ha med en til to som kun er fastlege
 Forslag på en fra hver region.
 Psykiatri og indremedisin må involveres
Vedtak 10.09.13:
 Administrativt samarbeidsutvalg etablerer et adhocutvalg med følgende representanter:
o Per Weydahl - SØ
o Odd Petter Nilsen - SØ
o Jørn Gilberg - Praksiskoordinator
o Michael Steffen – Hvaler (fastlege/kommuneoverlege)
o Barbro Kvaal – Marker /Trøgstad kommuneoverlege/fastlege
o Einar Gløersen – avd. sjef indremedisin.
o 2 Fastleger
 Kjersti Gjøsund melder inn navn på de to fastlegene til sekretariatet.
 Utvalget legger fram mandat for arbeidet i neste møte i Administrativt samarbeidsutvalg
 Utvalget legger fram rapport i desembermøtet for bedre involvering av fastleger i
samhandlingsarbeidet i Østfold bl.a. med bakgrunn i behandlingen i dagens møte
 Sekretariatet innkaller til det første møtet
Postadresse

Sykehuset Østfold HF
Postboks 16, 1603 Fredrikstad

Besøksadresse

Telefon

Sekretær
Roald
913 55 288
Amundsensgate 17,
Sarpsborg

E-postadresser
Leder irene.dahl.andersen@so-hf.no
Sekretær jogaas@so-hf.no
Internett
www.sykehuset-ostfold.no
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Sak 80-13

Møteplan våren 2014

Bakgrunn
Møteplan for administrativt samarbeidsutvalg skal vedtas i god tid før neste halvår.
Behandling 10.09.13:
 Greit med møtedag på torsdag hvis sakspapirene fortsatt kan sendes ut tirsdag
Vedtak 10.09.13:
 Administrativt samarbeidsutvalg vedtok følgende møteplan for våren 2014:
30/1, 27/2, 3/4, 8/5 og 5/6
Møtetid 12.00 – 15.30
Møtested Sanatoriet 1, 4.etg Sarpsborg. Unntatt februar møtet som er i Sanatoriet 2.
Kommunene har formøte samme sted fra 11.00-12.00
DRØFTINGSSAKER:
Sak 81-13

Oppfølging av samarbeidsavtalen - Gråsoner og grenseflater

Bakgrunn
Administrativt samarbeidsutvalg har vedtatt at punkt om at gråsoner og grenseflater skal være fast
punkt på agendaen i hvert møte slik at kritiske områder som kan trenge ansvarsavklaringer og
gode avtaler kan vurderes.
Innmeldt sak fra avdeling for sykepleie, SØ:
Pasient legges inn i sykehus som ø.hjelp pga av bemanningsproblemer i kommunen og ikke på
medisinsk indikasjon. Saken er prinsipielt viktig og det er nødvendig å se på mulige måter å løse
denne type utfordringer på. Saken ble presentert muntlig i møtet.
Behandling 10.09.13:
 På grunn av stor saksmengde foreslås saken utsatt
Vedtak 10.09.13:
 Saken utsettes til neste møte

Sak 82-13

Partnerskapsmøte – forberedelser

Bakgrunn
Høstens partnerskapsmøte avholdes tirsdag den 5.november kl 14-16 i bystyresalen Sarpsborg
rådhus.
Foreslåtte tema:
o forebygging, sykelighet, bruk av spesialisthelsetjenester, utskrivningsklare pasienter,
reinnleggelser osv
Behandling 10.09.13:
 Bør bruke mer tid på styringsdata
 OP redegjorde
 Ta kontakt med rådmannsutvalget. Slik at de drøfter hvordan rådmenn avklarer
hva/hvordan ordførere kan involveres i arbeidet. Gi rådmenn agenda for møtet og høre om
det er andre tema de ønsker.
 Kolliderer med KS høstkonferanse.
Postadresse

Sykehuset Østfold HF
Postboks 16, 1603 Fredrikstad

Besøksadresse

Telefon

Sekretær
Roald
913 55 288
Amundsensgate 17,
Sarpsborg

E-postadresser
Leder irene.dahl.andersen@so-hf.no
Sekretær jogaas@so-hf.no
Internett
www.sykehuset-ostfold.no
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 Sekretariatet tar kontakt med Unni angående tema og dato.
Vedtak 10.09.13:
 Sekretariatet legger fram forslag i oktobermøtet til strategisk årsplan med satsingsområder
for 2014 i henhold til innspillene i dagens møte

Sak 83-13

Rutine retningslinje 11 – statusrapport fra klinisk utvalg omforente
beredskapsplaner / planer for den akuttmedisinske kjede

Bakgrunn
Klinisk utvalg for omforente beredskapsplaner/planer for den akuttmedisinske kjede ble vedtatt
opprettet av Administrativt samarbeidsutvalg i møte 21.februar 2012.
Utvalget har hatt en rekke møter. Utvalgsleder Halvard Bø presenterte status for arbeidet.
Behandling 10.09.13:
 Harald Bø orienterte:
Det er innkalt til nytt møte 25.sept. Mål om å avslutte arbeidet da. Muligens et kort møte til.
Pkt 1 om planer, varsling, krisekommunikasjon etc. er i hovedsak ferdig.
Pkt 2 om akuttmedisinske kjeden og kompetanse gjenstår noe arbeid.
Stor grad formalisering av dagens praksis, med mer konkretisering.
Vedtak 10.09.13:
 Administrativt samarbeidsutvalg tar den fremlagte status til orientering og ber utvalget
legge frem rapporten til oktobermøtet med de innspill som fremkom i dagens møte.

Sak 84-13

ADMS rolle i etablering av faglige nettverk

Bakgrunn: Faglige nettverk er en relativt varig samhandlingsarena for utveksling av erfaring og
kompetanse mellom engasjerte fagfolk med mål om utvikling og forbedring innen sitt fagområde.
Administrativt samarbeidsutvalg drøfter sin prinsipielle rolle i etablering av slike nettverk mellom
sykehus og kommuner, med mål om å få en struktur på etablering, oppgaver, funksjonstid,
oppnevning av medlemmer og rapportering.
Administrativt samarbeidsutvalg skal evaluere eksisterende nettverk og vurdere behov for
etablering av nye nettverk

Behandling 10.09.13:
 På grunn av stor saksmengde foreslås saken utsatt
Vedtak 10.09.13:
 Saken utsettes til neste møte
Sak 85-13

Revisjon av retningslinje 4 – kommunale ø.hjelpsplasser (vedlegg) v. Per
Weydahl

Bakgrunn:
Postadresse

Sykehuset Østfold HF
Postboks 16, 1603 Fredrikstad

Besøksadresse

Telefon

Sekretær
Roald
913 55 288
Amundsensgate 17,
Sarpsborg

E-postadresser
Leder irene.dahl.andersen@so-hf.no
Sekretær jogaas@so-hf.no
Internett
www.sykehuset-ostfold.no
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Helsedirektoratet ga 02/2012 ut rapport ”Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold.
Veiledningsmateriell”. I den overordnede samarbeidsavtalen mellom SØ-HF og kommunene er
dette behandlet i ”Retningslinje nr. 4 – øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene”, som ble
utarbeidet på bakgrunn av helsedirektoratets nasjonale veileder. Denne er senere revidert
01/2013. På bakgrunn av vedtak i sak 61 – 13, samt de beskrevne erfaringer, har ”Klinisk utvalg
for kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud” startet arbeidet med revisjon av retningslinje 4. Det
ble i møtet orientert om arbeidet med revisjon av retningslinje 4.

Behandling 10.09.13:
 Per Weydahl la frem statsstikk for kommunal medfinansiering. Det er nå mulig å hente ut
gode data som kan brukes i forhold til følgeforskning.
Veileder fra Helsedirektoratet praktiseres ulikt.
Behov for å revidere slik at tilbudet blir mest mulig likt i hele fylket.
Klinisk utvalg nesten ferdig med et revidert utkast. Går bort fra tolkningen av ”avklart” som
benyttes i dag.


Klinisk utvalg kan, så lenge det er enighet og innenfor avtaleverket, fatte beslutninger.
Administrativt samarbeidsutvalg skal orienteres. Ved uenighet legges saken frem for
Administrativt samarbeidsutvalg til drøfting i et møte med behandling/vedtak i påfølgende
møte.

Vedtak 10.09.13:
 Administrativt samarbeidsutvalg tar statistikk for kommunalmedfinansiering til orientering.
 Administrativt samarbeidsutvalg tar fremleggelsen av arbeidet med revisjon av
Retningslinje 4 til orientering.
 Utkastet til revidert retningslinje 4 fremlegges til drøfting i ADMS 8.10.13

Sak 86-13

Sluttrapport – klinisk utvalg – Billeddiagnostikk (vedlegg) v. Jostein
Gleditsch

Bakgrunn: I forbindelse med opprettelse av Helsehus og kommunale øyeblikkelig hjelp
døgntilbud i alle Østfolds 5 regioner vil det sannsynligvis bli et øket behov for bl.a.
billeddiagnostisk støtte for Helsehusene. I Administrativt samarbeidsutvalg møte 26.2.13 ble det
vedtatt at Administrativt samarbeidsutvalg nedsetter et klinisk utvalg ”Billeddiagnostikk Helsehus”.
Utvalget har fremlagt sin rapport.
Behandling 10.09.13:
 I forhold til prosessen ble det understreket at det kliniske utvalget har avgitt en rapport som
så drøftes i Administrativt samarbeidsutvalg og hvis behov sendes på høring for deretter å
settes opp på nytt møte i Administrativt samarbeidsutvalg for behandling/vedtak. En slik
saksgang er vedtatt av sykehusledelsen og i samtlige kommunestyrer.
 Utvalgets rapport ble presentert i møtet. Behov/forbruk av billeddiagnostikk ble
kommentert. Rapporten kunne vært mer utfyllende og skulle tatt opp i seg mange av de
faglige momentene som fremkom i den muntlige orienteringen.
 Utvalget bør utdype bakgrunnen for sitt enstemmige forslag.

Postadresse

Sykehuset Østfold HF
Postboks 16, 1603 Fredrikstad

Besøksadresse

Telefon

Sekretær
Roald
913 55 288
Amundsensgate 17,
Sarpsborg

E-postadresser
Leder irene.dahl.andersen@so-hf.no
Sekretær jogaas@so-hf.no
Internett
www.sykehuset-ostfold.no
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Vedtak 10.09.13:
 Administrativt samarbeidsutvalg ber det kliniske utvalget underbygge den faglige
begrunnelsen for konklusjonen og synliggjøre hva som blir det nye tilbudet frem til
oktobermøtet i Administrativt samarbeidsutvalg.
 Tidsaspekt for utfasing av nåværende og innfasing av nye tjenester samt konkret
gjennomføringsplan drøftes på oktobermøtet
 Saken vil bli sendt på høring til partene. I forbindelse med høringen vil partene bli invitert til
også å drøfte åpningstider for lokalt røntgentilbud

Sak 87-13

Sluttrapport – klinisk utvalg – laboratorietjenester (vedlegg) v. Frode
Arntsen

Bakgrunn: Administrativt samarbeidsutvalg drøftet i sak 99-12 behovet for en arbeidsgruppe
med oppdrag å utarbeide forslag til samarbeidsavtale om laboratorietjenester og i sak 113-12 ble
det satt ned et klinisk utvalg med deltakere fra SØ og kommunene i Østfold.
Utvalget har fremlagt sin rapport
Behandling 10.09.13:
 Utvalgets rapport ble presentert og drøftet i møtet.
 Ikke grunnlag for en avtale på prøvetaking.
 Venter på å få testet mot Gerica for å kunne levere laboratoriesvar til helsehus.

Vedtak 10.09.13:
 Rapporten tas til orientering
 Det arbeides videre med å få på plass elektronisk overføring av laboratoriedata til
helsehusenes datasystem
 Administrativt samarbeidsutvalg oversender rapporten til klinisk utvalg for Ø.hjelp for
videre oppfølging. Beslutning om videre oppfølging av sluttrapporten for klinisk utvalg for
laboratorietjenester fattes i oktobermøtet.

ORIENTERINGSSAKER:
Sak 88-13
Statistikk utskrivningsklare pasienter
Bakgrunn
Det ble fremlagt statistikk for utskrivningsklare pasienter fordelt på kommune i perioden januar til
og med juli 2013 både innen somatikk og psykiatri.
Behandling 10.09.13:
 Østfolds kommuner er blant de fremste til å ta imot utskrivningsklare pasienter i følge
nasjonale statistikker.

Vedtak 10.09.13:
 Administrativt samarbeidsutvalg tar statistikken for utskrivningsklare pasienter til
orientering

Sak 89-13

Statistikk avviksmeldinger

Postadresse

Sykehuset Østfold HF
Postboks 16, 1603 Fredrikstad

Besøksadresse

Telefon

Sekretær
Roald
913 55 288
Amundsensgate 17,
Sarpsborg

E-postadresser
Leder irene.dahl.andersen@so-hf.no
Sekretær jogaas@so-hf.no
Internett
www.sykehuset-ostfold.no
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Bakgrunn

Oversikt samhandlingsavvik for perioden juni-juli 2013 ble fremlagt

Behandling 10.09.13:

Vedtak 10.09.13:

Administrativt samarbeidsutvalg tar statistikken til orientering
Sak 90-13

Erfaringer fra ø.hjelp døgnplasser i kommunene – følgeforskning
(muntlig)

Behandling 10.09.13:
 Saken ble behandlet som en innledning til sak 85/13
Vedtak 10.09.13:
 Se vedtak i sak 85-13

Sak 91-13

Bytte av representant i klinisk utvalg ROP og klinisk utvalg kom.øhjelp

Behandling 10.09.13:
Fredrikstad kommune melder om endringer i representasjonen i to kliniske utvalg
 Klinisk utvalg for rus og psykiatri (ROP): Wenche Øiestad går ut og erstattes av Anne
Kristine Nitter. Nitter overstar samtidig referentansvaret i utvalget
 Klinisk utvalg ø.hjelpssenger: Anne Kristine Nitter går ut og erstattes av Guro Steine
Letting (Nitter har vært vikar for Letting som nå er tilbake fra permisjon)
Vedtak 10.09.13:
 Administrativt samarbeidsutvalg tar endringene i de to kliniske utvalgene til etterretning
Sak 92-13

Strategi for brukermedvirkning (vedlegg)

Behandling 10.09.13:
 Det ble orientert om at Brukerutvalget har lagt frem en Strategi for brukermedvirkning som
skal behandles av styret i SØ.
Vedtak 10.09.13:

Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering.
Sak 93-13

Ref. fra kliniske utvalg/annet (vedlegg)

Behandling 10.09.13:
 Referat fra Klinisk utvalg for pasienter med samtidig ruslidelser og psykisk lidelse (ROPlidelse) sitt møte 5.juni 2013 ble fremlagt.

Vedtak 10.09.13:
 Referatet tatt til orientering
Sak 94-13

Informasjon / orientering om endringer som kan påvirke annen part

Behandling 10.09.13:
Postadresse

Sykehuset Østfold HF
Postboks 16, 1603 Fredrikstad

Besøksadresse

Telefon

Sekretær
Roald
913 55 288
Amundsensgate 17,
Sarpsborg

E-postadresser
Leder irene.dahl.andersen@so-hf.no
Sekretær jogaas@so-hf.no
Internett
www.sykehuset-ostfold.no
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Side 8 og
av 8
Orientering om Barne- og familieteamet i Sarpsborg kommune som skal omorganiseres
personalet inngår i familieteamene og personalet skal fortsatt ha et faglig nettverk. Barneog ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Sarpsborg samarbeider nært med teamet, men ble
først kjent med beslutning om omlegging av driften via media. Det er viktig at partene er
flinke til å orientere hverandre om sentrale omlegginger.
Askim etablerer ambulerende fysioterapi tilbud i forhold til tidlig innsats og
hjemmerehabilitering.

Vedtak 10.09.13:
 Sakene tas til orientering
Sak 95-13

SØ 2015 (muntlig)

Behandling 10.09.13:
 Orientering om pasientservice prosjektet
Vedtak 10.09.13:
 Ingen vedtak
Sak 96-13

Prosjekter/ annet (muntlig)

Behandling 10.09.13:
 Kunnskapssenteret oppfordrer om å oppnevne personer som skal jobbe med
læringsnettverk for pasientforløp. (se vedlegg). Bør se på hvordan dette skal organiseres,
se eventuelt opp mot retningslinjer i avtalen. SØ spør kommunerepresentantene om dette
skal organiseres rundt helsehusene. Saken settes opp som orienteringssak til
oktobermøtet.
 Brukerutvalget har fått meldinger om pasienter på legevakt som feilbehandles og av den
grunn sendes på sykehus. Dette meldes det ikke avvik på. - Vanskelig å gjøre noe med
når det ikke er konkrete tilfeller å vise til. - Best om pasient oppfordres til å klage til
legevakt eller kommunen. Pasient kan også henvises til Pasient- og brukerombudet for å
få bistand der.
 Rehabiliterings konferanse arrangeres 31.10. – Invitasjon sendes straks ut. Vi har fått
økonomisk tilskudd på 15.000 kroner fra ReHab-uka.
 FlyEx – beredskapsøvelse 19.sept. SØ skal blant annet øve på å skrive ut til kommunene
(hjemmetjenesten) for å få frigjort plasser.
Vedtak 10.09.13:
 Ingen vedtak

EVENTUELT:

Neste møte 8.10.2013 Sanatoriet 1, 4. et. SØS kl. 12-15.30.
Leder minner om at på neste møte skal vi høre om helsehus og da er indre Østfold først ut.

Postadresse

Sykehuset Østfold HF
Postboks 16, 1603 Fredrikstad

Besøksadresse

Telefon

Sekretær
Roald
913 55 288
Amundsensgate 17,
Sarpsborg

E-postadresser
Leder irene.dahl.andersen@so-hf.no
Sekretær jogaas@so-hf.no
Internett
www.sykehuset-ostfold.no

