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Referat administrativt samarbeidsutvalg
Tid

Torsdag 10. oktober 2013 kl. 12.00 til 15.30

Sted

Møterom – Sanatoriet 1 – 4. et SØS

STATUSGJENNOMGANG:
Agenda/møteplan
BESLUTNINGSSAKER:
Sak 97-13
Godkjenning av referat fra møte 10. september 2013
Sak 98-13
Partnerskapsmøte – Forslag til invitasjon m. agenda og handlingsplan
DRØFTINGSSAKER:
Sak 99 -13
Revisjon av retningslinje 4 – kommunale ø.hjelpsplasser (vedlegg)
Sak 100 -13
Oppfølging av samarbeidsavtalen - Gråsoner og grenseflater
Sak 101 -13
Rutine retningslinje 11 – statusrapport fra klinisk utvalg omforente beredskapsplaner
/ planer for den akuttmedisinske kjede (vedlegg)
Sak 102 -13
ADMS rolle i etablering av faglige nettverk
Sak 103 -13
Forslag til rapportpakke – samhandling – klinisk utvalg-styringsdata.
Sak 104-13
Forslag til handlingsplan for avvikshåndtering
Sak 105 -13
Sluttrapport – klinisk utvalg – Billeddiagnostikk (vedlegg)
Sak 106-13
Programkomite samhandlingsforum 2014
ORIENTERINGSSAKER:
Sak 107 -13
Statistikk avviksmeldinger
Sak 108 -13
Statistikk utskrivningsklare pasienter
Sak 109 -13
Erfaringer fra ø.hjelp døgnplasser i kommunene – følgeforskning (muntlig)
Sak 110 -13
Status etablering av Helsehus (Indre Østfold)
Sak 111 -13
Alert i kommunene – rapport fra prosjektet
Sak 112-13
Ref. fra kliniske utvalg/annet (vedlegg)
Sak 113 -13
Informasjon / orientering om endringer som kan påvirke annen part
Sak 114 -13
SØ 2015 (muntlig)
Sak 115 -13
Prosjekter/ annet (muntlig)
Postadresse

Sykehuset Østfold HF
Postboks 16, 1603 Fredrikstad

Besøksadresse

Telefon

Sekretær
Roald
913 55 288
Amundsensgate 17,
Sarpsborg

~1~

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

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold
Referat administrativt samarbeidsutvalg
Eventuelt:
BESLUTNINGSSAKER:
Sak 97 - 13

Godkjenning av referat fra møte i ADMS 10.9 2013

Behandling 10.10.13:
I forhold til sak 87-13 var det et ønske om at også sluttrapporten fra klinisk utvalg-laboratorietjenester ble
sendt på høring til partene.
Forslag til vedtak 10.10.13:
• Rapporten om laboratorietjenester sendes på høring til partene. Høringssvar sendes klinisk utvalg
for ø.hjelp og Administrativt samarbeidsutvalg. Frist for høringssvar settes til 1.nov. 2013
• Referat fra møte i ADMS 10.september 2013 godkjennes.

Sak 98-13

Partnerskapsmøte - forslag til handlingsplan, invitasjon med agenda

Bakgrunn

Partnerskapsmøtet er det strategisk overordnede organet for samhandlingsarbeidet mellom kommunene
og Sykehuset Østfold.
Høstens partnerskapsmøte avholdes tirsdag den 5. november kl 14-16 på Quality Hotel Fredrikstad.
Administrativt samarbeidsutvalg behandlet forslag til invitasjon med agenda og forslag til handlingsplan for
administrativt samarbeidsutvalg 2014.
Behandling 10.10.13
• Status for samhandlingsreformen i Østfold sett fra kommune og sykehus, styringsdata,
følgeforskning og godkjenning av handlingsplan bør være tema.
• Handlingsplanen er lite målbar. Årsrapport 2013 må sees opp mot handlingsplan 2013. Det bør
også settes fokus på effekten av handlingsplanen i forhold til pasientene.
•
Vedtak 10.10.13
• Administrativt samarbeidsutvalg anbefaler at status for samhandlingsreformen i Østfold,
styringsdata, følgeforskning og godkjenning av handlingsplan blir tema på partnerskapsmøtet.
• Agenda oversendes leder av rådmannsutvalget og administrerende direktør SØ for endelig
godkjenning
• Sekretariatet sender invitasjon med godkjent agenda til partene så raskt som mulig
DRØFTINGSSAKER:

Sak 99 -13

Revisjon av retningslinje 4 – kommunale ø.hjelpsplasser

Bakgrunn

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.
Postadresse
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Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold
På bakgrunn av at veilederen er endret og erfaringene en har gjort i Østfold med drift av de fem ulike
interkommunale ø-hjelpstilbud har ”Klinisk utvalg for kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud” utarbeidet
et revidert forslag til retningslinje 4.
Behandling 10.10.13:
• Per Weydahl orienterte om utvalgets arbeid.
• Utvalget savner representasjon fra indremedisinsk fagmiljø i SØ
• Enighet om at utvalget utfører et dynamisk arbeid som er avhengig av effektiv saksbehandling.
Sekretariatet ser på retningslinjene/delegasjon for utvalgets arbeid til neste møte.
• Klinisk utvalg for kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud har en annen funksjon enn øvrige
kliniske utvalg. Det må vurderes om kliniske utvalg skal omdøpes til faglige utvalg.
Vedtak 10.10.13:
• Administrativt samarbeidsutvalg takker det kliniske utvalget for godt utført arbeid.
•

Administrativt samarbeidsutvalg anbefaler revidert forslag til retningslinje 4 med de innspill
som fremkom i møtet, og saken fremlegges ADMS til endelig beslutning i novembermøtet.

Sak 100 -13

Oppfølging av samarbeidsavtalen – gråsoner og grenseflater

Bakgrunn

I Sak 7-13 vedtok administrativt samarbeidsutvalg at punkt om at gråsoner og grenseflater skal være fast
punkt på agendaen i hvert møte.
Hensikten er å ha fokus på dette området og hele tiden vurdere kritiske områder som kan trenge
ansvarsavklaringer og gode avtaler. Partene bes å spille inn slike saker fortløpende for drøfting i utvalget.
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 presenteres muntlig i møtet.
Innmeldt sak fra avdeling for sykepleie, SØ:
Endring i praksis for mottak av utskrivningsklare pasienter?
Pasient skal skrives ut fra sykehus og kommunen mener de i større grad skal vurdere om det er mer
økonomisk lønnsomt å la pasienten bli på sykehus noen dager til hvis pasienten har et behov som
medfører at kommunen må sette inn økt bemanning. Det ser ut til at det er en dreining av praksis slik at
økonomiske forhold i større grad vil styre mottak av pasienter i kommunen stedet for forsvarlighet og
BEON-prinsippet.
Behandling 10.10.13
•
Vedtak 10.10.13
• Saken utsettes

Sak 101-13

Sluttrapport klin utv. retn. linje 11 beredskapsplaner og akuttmedisinsk kjede
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Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold
Bakgrunn

Klinisk utvalg for omforente beredskapsplaner/planer for den akuttmedisinske kjede ble vedtatt opprettet
av Administrativt samarbeidsutvalg i møte 21.februar 2012.
Utvalgets mandat var å konkretisere innholdet i retningslinje 11.
Utvalgets rapport ble fremlagt i møtet den 10.oktober 2013
Behandling 10.10.13
•
Vedtak 10.10.13
• Saken utsettes
• Administrativt samarbeidsutvalg tar rapporten opptil drøfting i novembermøtet. Saken sendes så
på høring før endelig beslutning fattes.

Sak 102-13

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 inviteres til å utarbeide en mal for etablering og drift av slike nettverk,
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 10.10.13
•
Vedtak 10.10.13
• Saken utsettes

Sak 103-13

Forslag til rapportpakke – klinisk utvalg styringsdata

Bakgrunn

Sykehuset Østfold og kommunene i Østfold skal tilby hverandre data og statistikk som kan gi god
styringsinformasjon for virksomhetene.
Det kliniske utvalg som ble nedsatt i februar 2013 for blant annet å se på datagrunnlag, og vurdere
rapporteringshyppighet og detaljnivå på denne typen styringsdata, har nå lagt frem sin rapport og sine
anbefalinger.
Behandling 10.10.13
• Per Weydahl presenterte det kliniske utvalgets arbeid og anbefalinger.
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•

Det er behov for opplæring i bruk av verktøyet for helsehus/ lokalmedisinske senter (LMS) og
Morten Andersen og Thomas Lie kan trolig stå for opplæringen. Helsehus/ lokalmedisinske senter
melder inn kandidater til opplæring (tot. 5.stk).

•
Vedtak 10.10.13
• Administrativt samarbeidsutvalg takker utvalget for det arbeidet som er gjort.
• Administrativt samarbeidsutvalg anbefaler følgende:
1. Rapport fra ø-hjelpssengene
• Felles mal, utarbeidet i Sarpsborg kommune, skal benyttes i alle LMS-ene
• Tilpasses mal for rapportering fra Helsedirektoratet
• Det vil bli gitt opplæring i dette til de respektive LMS-ene.
• Registrering og rapportering iverksettes straks opplæring er gitt
• Det tas ut en standardisert rapport fra databasen (i excel-format), som deretter sendes til
Sykehuset Østfold (v/Thomas Lie) senest den 10 hver måned.
• Sykehuset er ansvarlig for utarbeidelse av samlet rapport
2. Rapport med kommunal bruk av sykehustjenester, med KMF i Power Pivot
• Gjøres tilgjengelig for samtlige helsehus og kommuner
• Det utarbeides standardrapport per LMS/helsehus i tillegg til enkeltkommuner

Sak 104-13

Forslag til handlingsplan for avvikshåndtering

Bakgrunn
Det har vært nedsatt en arbeidsgruppe med oppgave å lage en handlingsplan for bedret avvikshåndtering.
Arbeidsgruppen har avsluttet sitt arbeid hvor det har vært lagt vekt på å få på plass et mer hensiktsmessig
meldeskjema som også kan gi grunnlag for bedre statistikker. Rutiner og handlingsplan er utarbeidet med
henblikk på å gi god læringseffekt på forbedringspunkter.
Behandling 10.10.13
• Grethe Vidar redegjorde for arbeidsgruppens arbeid
• Avviksmeldingsskjema gjort mer brukervennlig og bedre egnet for god statistikk.
• Det må være fokus både på alvorlige avvik og på små systematiske avvik
• Kommuner og sykehus må se på saksgangen for avvikshåndtering, slik at den blir så rask som
mulig, for å bidra til økt læringsutbytte.
• I handlingsplanen må pkt. 3 ha inn en gjennomgang av saksgang og frister
• Det bør legges opp til tilsvarende frister som tilsynsmyndigheter krever
• Handlingsplanens pkt 4 må ha med tiltak om å svare på og lukke avvik.
• Ta ut punkt i rutine om oppstart av avviksbehandling erstattes med frister.
• I rutine skal det stå at rapportering til Administrativt samarbeidsutvalg skjer månedlig ikke
tertialvis.
• Det bør gjennomgås hva et svarbrev på avvikssak skal inneholde.
Vedtak 10.10.13
• Administrativt samarbeidsutvalg takker arbeidsutvalget for godt utført arbeid og ber sekretariatet
redigere handlingsplan, avviksskjema og rutine i tråd med de innspill som fremkom i dagens møte.
• Saken settes opp til godkjenning i november møtet.
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Sak 105-13

Sluttrapport - klinisk utvalg billeddiagnostikk

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. Et klinisk
utvalg har vært nedsatt og har nå lagt frem sin sluttrapport.
Behandling 10.10.13
• Jostein Gleditsch presenterte sluttrapporten.
•
Vedtak 10.10.13
• Administrativt samarbeidsutvalg takker det kliniske utvalget for arbeidet.
• Administrativt samarbeidsutvalg tar rapporten til orientering.
• Saken sendes på høring til partene via samhandlingskontaktene. I forbindelse med høringen vil
partene bli invitert til også å drøfte åpningstider for lokalt røntgen tilbud.
• Partene sender sine høringsvar til sekretariatet innen 1.11.13.
• Rapporten med innkomne høringsuttalelser settes opp til endelig behandling i administrativt
samarbeidsutvalgsmøte i november.

Sak 106-13

Samhandlingsforum 2014 - programkomite

Bakgrunn

Som beskrevet i retningslinje 12 til samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Østfold og kommunene skal det
arrangeres samhandlingsforum en gang i året.
Det må besluttes konferansested og nedsettes programkomité som utarbeider forslag til program.
Behandling 10.10.13
• Det bør tilstrebes å ha representant fra rus, psykiatri, hjemmetjenesten og institusjonstjenesten i
programkomiteen.
Vedtak 10.10.13
• Programkomiteens medlemmer blir:
Vegard Edgren, Sarpsborg
Torill Spærnes, Fredrikstad
NN, Mossedistriktet
Odd Petter Nilsen, SØ
Jon Gåsvatn, SØ
Ragnhild Tranøy, SØ
• Representant fra Mossedistriktet meldes inn til sekretariatet så snart som mulig.

Sak 107-13

Statistikk avviksmeldinger

Bakgrunn
Statistikk for samhandlingsavvik for august og september 2013 ble fremlagt.
Behandling 10.10.13
•
Postadresse
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Vedtak 10.10.13
• Administrativt samarbeidsutvalg tar statistikken til orientering

Sak 108-13

Statistikk utskrivningsklare pasienter

Bakgrunn
Statistikk for utskrivningsklare pasienter fra januar til august både for somatikk og psykiatri ble
fremlagt.
Behandling 10.10.13
•
Vedtak 10.10.13
• Administrativt samarbeidsutvalg tar statistikken til orientering

Sak 109-13

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

Behandling 10.10.13
•
Vedtak 10.10.13
• Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering

Sak 110-13

Status etablering av Helsehus (Indre Østfold)

Behandling 10.10.13
• Mona Spakmo, leder av Helsehuset Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS. presenterte
virksomheten.
• Det ble gitt uttrykk for at det var imponerende hva Helsehuset har fått på plass, ikke minst på
bakgrunn av at det er syv kommuner som samarbeider.
Vedtak 10.10.13
• Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering
• Neste aktør som skal presentere sitt tilbud er Moss

Sak 111 -13

Alert i kommunene – rapport fra prosjektet

Behandling 10.10.13
•
Vedtak 10.10.13
• Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering.

Sak 112-13

Ref. fra kliniske utvalg/annet

Administrativt samarbeidsutvalg har nedsatt ulike kliniske utvalg og som en del av disse utvalgenes
mandat heter det at referat fra utvalgenes arbeid forløpende skal sendes Administrativt samarbeidsutvalg
til orientering.
I dagens møte foreligger følgende:
Postadresse

Sykehuset Østfold HF
Postboks 16, 1603 Fredrikstad

Besøksadresse

Telefon

Sekretær
Roald
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Internett
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•
•

Referat fra klinisk utvalg ROP - 22.august 2013
Referat fra klinisk utvalg øyeblikkelig hjelp - 16.september 2013

Behandling 10.10.13
•
Vedtak 10.10.13
• Administrativt samarbeidsutvalg tar referatene til orientering.

Sak 113-13

Informasjon / orientering om endringer som kan påvirke annen part

Behandling 10.10.13
• Det forelå ingen saker
Vedtak 10.10.13

Sak 114-13

SØ 2015 (muntlig)

Behandling 10.10.13
•
Vedtak 10.10.13

Sak 115-13

Prosjekter/ annet (muntlig)

Behandling 10.10.13
•
Forslag til vedtak 10.10.13
EVENTUELT:
Det ble fastsatt endrede møtedager for de siste to møtene i 2013:
• Torsdag 21. november
• Torsdag 12.desember.
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