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Tilstede fra sykehuset:

Forfall:

Irene Dahl Andersen
Anne Grethe Erlandsen
Liv Marit Sundstøl
Odd Petter Nilsen

Per Grunde Weydahl
Birgitta Rafshol
Veronica Løken
Jørn Gilberg

Tilstede fra kommunene:
Kopi til:

Heidi Eek Guttormsen
Grete Vidar
Wenche Sydvold
Halvard Bø
Brukerrepresentant:
Mona Larsen
Vararepresentanter:
Tore Krogstad (SØ)
Sigrun Svartedal (Mosseregionen)

Varamedlemmer ADMS
Samhandlingskontakter
Fylkesmannen i Østfold
Østfold fylkeskommune
KS Østfold
Høgskolen i Østfold
Helse Sør-Øst
Adm. dir. SØ

I tillegg møtte:
Bo Skauen (sak 74-13
Kai Arne Wallin sekr./referent

Referat administrativt samarbeidsutvalg
Tid

Tirsdag 11. juni 2013 kl. 12.00 til 15.30
Møterom ”Undervisningssenteret”, Sarpsborg

Sted
STATUSGJENNOMGANG:
Agenda/møteplan
BESLUTNINGSSAKER:
Sak 65-13
Godkjenning av referat fra møte 21. mai 2013
Sak 66-13
Godkjenning av representanter til arbeidsgrupper pasientforløp rehabilitering
Sak 67 -13
Innmelding av representanter fra kommuner til planlegging av
implementeringstiltaket Møteplass for opptaksområdet DPS Nord
DRØFTINGSSAKER:
Sak 68 -13
Fastlegenes rolle – forslag til ny ordning for praksiskonsulentordningen i Østfold
Sak 69 -13
Oppfølging av samarbeidsavtalen - Gråsoner og grenseflater
Sak 70 -13
Program og sted for rehabiliteringskonferansen høsten 2013
Sak 71 -13
Forslag til mandat for nettverk palliasjon i Østfold
Sak 72 -13
Oppfølging av retningslinje 5 – utskrivning fra sykehus – pkt om melding fra
akuttmottak og lignende
ORIENTERINGSSAKER :
Sak 73 -13
Nettverk helsehus? Er det hensiktsmessig? Hvem skal evt. representere?
Sak 74 -13
Pasienttransport i kommunene (vedlegg) - Bo Skauen
Sak 75 -13
Erfaringer fra ø.hjelp døgnplasser i kommunene – følgeforskning (muntlig)
Sak 76 -13
Statistikk utskrivningsklare pasienter
Sak 77 -13
Statistikk avviksmeldinger
Ref. fra kliniske utvalg/annet
Prosjekter/ annet (muntlig)
Informasjon / orientering om endringer som kan påvirke annen part
SØ 2015 (muntlig)
Postadresse

Sykehuset Østfold HF
Postboks 16, 1603 Fredrikstad

Besøksadresse

Telefon

Sekretær
Roald
91794151
Amundsensgate 17,
Sarpsborg

E-postadresser
Leder anne.grethe.erlandsen@so-hf.no
Sekretær odd.petter.nilsen@so-hf.no
Internett
www.sykehuset-ostfold.no
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Referat administrativt samarbeidsutvalg
Eventuelt:

BESLUTNINGSSAKER:
Sak 65 - 13

Godkjenning av referat fra møte i ADMS 21. mai 2013
Bakgrunn
Vedlagt referat fra 21. mai 2013 ble sendt ut til alle representanter i administrativt
samarbeidsutvalg for kommentarer kort tid etter møtet.
Det kom 2 innspill fra Grete Vidar til dette referatet i etterkant av møtet:

Sak 58-13
Behandling 21.5.13, tredje punkt ønsker jeg at punktet lyder: Polikliniske data må være med, også
om det er primærhenvisninger eller kontroller og hvem henvisningen kommer fra,
spesialisthelsetjenesten eller fastlegene.
Sak 61-13
Vedtak 21.5.13 andre punkt ønsker jeg at det skal ha ordlyden: Retningslinje 4 settes opp som
egen drøftingssak i administrativt samarbeidsutvalg på bakgrunn av at veilederen er endret.
Behandling 11.06.13:


Saksnummer passer ikke fra innkalling til referat.

Vedtak 11.06.13:


Referat fra møte i ADMS 21. mai 2013 godkjennes med de endringer som har
fremkommet.

Sak 66-13

Godkjenning av representanter til arbeidsgrupper
pasientforløp rehabilitering
Bakgrunn
Saken var oppe til godkjenning i administrativt samarbeidsutvalg 21.5.13. Vedtaket ble:
 Administrativt samarbeidsutvalg godkjenner arbeidsgruppene med de forslag som
framkom i dagens møte. Resterende representanter meldes inn til sekretariatet innen
neste møte den 11. juni 2013.
 Endelig forslag legges fram til godkjenning i junimøtet.
 Brukerutvalgets leder tas inn som utvalgsmedlem.
Sekretariatet innkaller arbeidsgruppene til fellesmøte 20. juni d.å. i undervisningssenteret
SØ Sarpsborg
Representanter til de fire arbeidsgruppene som er foreslått fram til dagens møte.
Postadresse

Sykehuset Østfold HF
Postboks 16, 1603 Fredrikstad

Besøksadresse

Telefon

Sekretær
Roald
91794151
Amundsensgate 17,
Sarpsborg

E-postadresser
Leder anne.grethe.erlandsen@so-hf.no
Sekretær odd.petter.nilsen@so-hf.no
Internett
www.sykehuset-ostfold.no
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Hofte-/ kneleddsartrose
Ludker Schmidt
Anne Margrethe Borgersen
Vibeke Finden Bernhus
Talette Halstensen
Fedme
Anna Lundgren
Elisabeth Andreassen
Helsesøster Gry Hubentahl
Lise Gjørven, Fysioterapeut
Myalgi
Ann-Kristin Nitter
Audun Aas
Sunnaas
Fysioterapeut Ole Reidar Johansen
Hjerneslag
Beate Bertheau Johannessen
Sunnaas
Karianne Bergmann
Gemma Koolen

SØ – overlege ort.avd
SØ – avd.sjef ort avd.
Trøgstad
Fredrikstad, fysioterapeut, avd. leder
SØ – overlege overvektspolikl. (leder)
SØ – spl. overvektpolikl.
Rygge
Halden
Fredrikstad, kommuneoverlege (leder)
SØ – overlege smertepoliklinikk
Rygge – Ekholt fysioterapi
SØ – ergoterapeut (leder)
Sarpsborg, kommuneoverlege
Skiptvet, fysioterapeut

Brukerutvalget: Mona Larsen (vara Karin Lundeby)
Etter avsluttet møte ble de 2 representantene fra Sunnaas innmeldt. Disse er
Hjerneslag: seksjonsoverlege Frank Becker
Myalgi: seksjonsoverlege Svein Conradi
Behandling 11.06.13:

Vedtak 11.06.13:
 Representantene til arbeidsgruppene for pasientforløp rehabilitering godkjennes.

Sak 67 -13

Innmelding av representanter fra kommuner til planlegging av
implementeringstiltaket Møteplass for opptaksområdet DPS Nord

Bakgrunn
Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang ble utarbeidet i løpet av 2011 og vedtatt i ADMS
mars 2012. Høsten 2013 står hele opptaksområdet i DPS Nord for tur. Det er ønskelig at de elleve
kommunene til sammen deltar med fem medarbeidere til planleggingen av arrangementet.
De fem kommunene som ble valgt ut er Marker, Spydeberg, Eidsberg, Råde og Rygge.
Det er innmeldt følgende 2 representanter pr. 1. juni:
Marker kommune kommunalsjef Bjørg Olsson
Rygge kommune sykepleier Anette Klock
Råde kommune rådgiver Sonja Rønneberg - innmeldt i dagens møte
Spydeberg kommune Målfrid Bjerke – innmeldt 12.6

Postadresse

Sykehuset Østfold HF
Postboks 16, 1603 Fredrikstad

Besøksadresse

Telefon

Sekretær
Roald
91794151
Amundsensgate 17,
Sarpsborg

E-postadresser
Leder anne.grethe.erlandsen@so-hf.no
Sekretær odd.petter.nilsen@so-hf.no
Internett
www.sykehuset-ostfold.no
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Behandling 11.06.13
 Råde kommune rådgiver Sonja Rønneberg
 Saksdokumentet om lokal plan er vanskelig å finne SØ’s hjemmeside og må synliggjøres
bedre

Vedtak 11.06.13
 Administrativt samarbeidsutvalg godkjenner foreslåtte representanter til Møteplassen

DRØFTINGSSAKER:
Sak 68 -13

Fastlegenes rolle – forslag til ny ordning for
praksiskonsulentordningen i Østfold

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.
Behandling 11.06.13:
 Saken trenger en bredere drøfting hvor PKO er en del drøftingen
 Det bør nedsettes et ad.hoc-utvalg med kommuneoverleger, fastleger, praksiskonsulenter
og repr. fra SØ for å se nærmere til gode tiltak og løsninger
Vedtak 11.06.13:
 Saken tas opp igjen i neste møte, 10.09.13, på bakgrunn av en bredere drøfting.

Sak 69 -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.

Behandling 11.06.13


Ingen saker ble innmeldt til drøfting

Vedtak 11.06.13


Ingen

Postadresse

Sykehuset Østfold HF
Postboks 16, 1603 Fredrikstad

Besøksadresse

Telefon

Sekretær
Roald
91794151
Amundsensgate 17,
Sarpsborg

E-postadresser
Leder anne.grethe.erlandsen@so-hf.no
Sekretær odd.petter.nilsen@so-hf.no
Internett
www.sykehuset-ostfold.no
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Bakgrunn
I sak 125-12 den 18.12.2012 ble rapport fra klinisk utvalg rehabilitering behandlet. Det ble blant
annet vedtatt at administrativt samarbeidsutvalg skulle arrangere en rehabiliteringskonferanse
våren 2013. Dette er av praktiske grunner utsatt til høsten 2013.
Programkomiteens medlemmer og mandat ble vedtatt i sak 22-13 og forslag til program og sted
for arrangementet ble lagt fram i møtet:
Forslag til program og tid/sted for rehabiliteringskonferansen
Tid: 31.oktober 2013
Sted: Bystyresalen i Sarpsborg rådhus
Program:
Innledning v. repr. fra sentrale myndigheter (ikke avklart hvem)
 Pasientforløp rehabilitering, status i arbeidet v. Per G. Weydahl
 Oppgavefordeling rehabilitering (ISS 1947) v Stein Arne Rimehaug
 Presentasjon av fire prioriterte forløp v. gruppeledere
o Hofte-/ kneleddsartrose
o Fedme
o Myalgi
o Hjerneslag
o Gruppearbeid m. oppsummering
 Kreftrehabilitering. Brukermedvirkning, v. Stein Bruland
 Oppsummering, veien videre
Behandling 11.06.13
 Målgruppe må presiseres både med hensyn til program og antall plasser i bystyresalen
 Være OBS på plass dersom det er mange påmeldt.
 Programkomiteen bør vurdere om kreftrehabilitering /brukermedvirkning skal være med.
 Det blir søkt om økonomiske midler fra rehab-uka (HSØ/Sunnaas)
Vedtak 11.06.13
 Administrativt samarbeidsutvalg godkjenner skisse til program og tid/sted for
rehabiliteringskonferansen 2013 med de endringer som framkom i møtet.

Sak 71 -13

Forslag til mandat for nettverk palliasjon i Østfold

Saken ble behandlet i administrativt samarbeidsutvalg som sak 62-11 den15.november 2011. Der
ble det vedtatt å etablere ett nettverk for palliasjon i Østfold.
Representanter for kommuner, lokale palliative nettverk og senter for lindrende behandling (SLB)
ved SØ har hatt to møter og forslag til funksjon og mandat for nettverket ble lagt fram i dagens
møte.
Behandling 11.06.13:
 ADMS prinsipielle rolle i etablering av faglige nettverk kommer som sak i september.
 Det bør da utarbeides en mal for slike nettverk med beskrivelse av mandat, myndighet,
funksjonstid, rapportering, ansvar, formål, oppnevning, oppgaver og arbeidsform.
Postadresse

Sykehuset Østfold HF
Postboks 16, 1603 Fredrikstad

Besøksadresse

Telefon

Sekretær
Roald
91794151
Amundsensgate 17,
Sarpsborg

E-postadresser
Leder anne.grethe.erlandsen@so-hf.no
Sekretær odd.petter.nilsen@so-hf.no
Internett
www.sykehuset-ostfold.no
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Flere ønsker om faglige nettverk er luftet og det vil være hensiktsmessig å vente med
etablere disse til en overordnet mal foreligger

Vedtak 11.06.13:
 Saken utsettes til etter at administrativt samarbeidsutvalg har vedtatt mal for faglige
nettverk høsten 2013.

Sak 72 -13

Oppfølging av retningslinje 5 – utskrivning fra sykehus – pkt om
melding fra akuttmottak og lignende

Bakgrunn
Ordningen med å kontakte kommunene ihht til kontaktliste for å melde pasienter fra akuttmottak
og lignende som ikke skal legges inn, men trenger kommunal oppfølging, har fungert noen
måneder og bruken har blitt registrert.
Behandling 11.06.13
 Det ser ut til at dette fungerer bra
 Ordningen har ikke fungert lenge nok til at det kantrekkes noen endelig konklusjon.
 Det bør gjøres en ny vurdering i slutten av 2013, (desembermøtet). Da har vi mer erfaring
Vedtak 11.06.13
 Praksis og konsekvens mht punktet i retningslinje 5 som gjelder overføring av pasienter fra
somatisk akuttmottak / akuttpoliklinikker og psykiatrisk akutteam ved SØ til
kommunehelsetjenesten evalueres på nytt i møtet i desember 2013

ORIENTERINGSSAKER:
Sak 73 -13

Nettverk helsehus? Er det hensiktsmessig? Hvem skal ev.
representere?

Bakgrunn
Mange etterspør status på etablering, framdrift og innhold i helsehusene. Spørsmålet er
om administrativt samarbeidsutvalg skal ta initiativ til nettverk eller møteplass for de
ansvarlige i de enkelte helsehusene for gjensidig nytte og informasjon.
Behandling 11.06.13
 Tidsplaner, innhold og utvikling av helsehusene er svært forskjellig i regionene og man ser
ingen nytte av nettverk / møteplasser nå.
 Administrativt samarbeidsutvalg ønsker at de enkelte helsehusene presenterer status og
planlagte tilbud med tidsplan osv. i møtene utover høsten 2013.
Vedtak 11.06.13
 Administrativt samarbeidsutvalg ønsker ikke å etablere nettverk helsehus nå.
 Helsehusene presenterer status og sine planer for utvikling av helsehusene i administrativt
samarbeidsutvalgs møter høsten 2013. Ett helsehus hvert møte. Indre Østfold er først ut
og starter i septembermøtet.

Postadresse

Sykehuset Østfold HF
Postboks 16, 1603 Fredrikstad

Besøksadresse

Telefon

Sekretær
Roald
91794151
Amundsensgate 17,
Sarpsborg

E-postadresser
Leder anne.grethe.erlandsen@so-hf.no
Sekretær odd.petter.nilsen@so-hf.no
Internett
www.sykehuset-ostfold.no
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Pasienttransport i kommunene - Bo Skauen
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Bakgrunn
Avdelingssjef prehospitale tjenester inkl. pasienttransport i SØ, Bo Skauen, informerte om økende
forbruk av pasienttransport initiert av fysioterapeuter i kommunene. Det kan se ut som mange av
transportene brukes til pasienter som ikke skal til undersøkelse eller behandling, men til
forebyggende tiltak. Det er ikke i tråd med lov og forskrift. Pasientreisekontoret SØ vil sende ut
brev til alle fysioterapeuter i Østfold vedr. dette.
Kopi av brevet sendes samhandlingskontaktene og administrativt samarbeidsutvalg. (vedlagt)

Vedtak 11.06.13


Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering

Sak 75 -13

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

Behandling 11.06.13
 Leder av utvalget var ikke tilstede, så det ble ikke informert om status
Vedtak 11.06.13
 Ingen vedtak

Sak 76 -13

Statistikk utskrivningsklare pasienter

Statistikk utskrivningsklare pasienter for perioden januar –april 2013 for somatikk og psykisk
helsevern ble fremlagt

Behandling 11.06.13


Dersom noen ikke kjenner igjen tallene sine må det tas direkte med sekretariatet

Vedtak 11.06.13


Administrativt samarbeidsutvalg tar statistikken til orientering

Sak 77 -13

Statistikk avviksmeldinger samhandling

Oversikt samhandlingsavvik for perioden april – mai 2013 ble fremlagt

Vedtak 11.06.13


Administrativt samarbeidsutvalg tar statistikken til orientering

Postadresse

Sykehuset Østfold HF
Postboks 16, 1603 Fredrikstad

Besøksadresse

Telefon

Sekretær
Roald
91794151
Amundsensgate 17,
Sarpsborg

E-postadresser
Leder anne.grethe.erlandsen@so-hf.no
Sekretær odd.petter.nilsen@so-hf.no
Internett
www.sykehuset-ostfold.no
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EVENTUELT:


Irene Dahl Andersen informerte om at oppsøkende rusteam (til pasienter med samtidig rus
og psykiatriproblemer) i Rygge/ Moss har avslutte sin prosjektperiode. Det er nå signert en
samarbeidsavtale som ivaretar disse pasientene. Bl.a. skal de følges opp i en 3 mnds
periode etter utskrivning fra SØ. - Avtalen ligger vedlagt



Fra referatet fra møte med samhandlingskontaktene 13.5.13 ble dilemmaene rundt inn og
utskrivning av terminale pasienter diskutert. Dette er en liten, men ytterst sårbar gruppe
der planlegging og samhandling er avgjørende for en verdig og god pasientbehandling.
Administrativt samarbeidsutvalg ønsker sterkere fokus på bedring av praksis og ber om at
temaet tas opp i brukerutvalg, klinisk etisk komité og blant samhandlingskontaktene. I
tillegg må det meldes avvik på dårlig pasientbehandling i disse tilfellene, slik at vi kan få til
forbedring

Neste møte 10.09.2013 Sanatoriet 1, 4. et. SØS kl. 12-15.30.

Postadresse

Sykehuset Østfold HF
Postboks 16, 1603 Fredrikstad

Besøksadresse

Telefon

Sekretær
Roald
91794151
Amundsensgate 17,
Sarpsborg

E-postadresser
Leder anne.grethe.erlandsen@so-hf.no
Sekretær odd.petter.nilsen@so-hf.no
Internett
www.sykehuset-ostfold.no

