Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold
Tilstede:
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Irene Dal Andersen (leder) Sykehuset Østfold
Halvard Bø, region Halden
Wenche Sydvold, region Fredrikstad
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Heidi Eek Guttormsen, region Indre Østfold
Birgitta Rafshol, region Moss
Anne Grethe Erlandsen, Sykehuset Østfold
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Veronica Løken, Ansattes representant
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Samhandlingskontakter
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KS Østfold
Høgskolen i Østfold
Helse Sør-Øst

Andre deltakere:
Lars Peder Larsen, SØ sak 37-13
Kai Arne Wallin, sekr. /referent

Referat administrativt samarbeidsutvalg
Tid
Sted

Tirsdag 19. mars 2013 kl. 12.00 til 15.30
Møterom ”Klosteret”, 5. et. Sarpsborg

STATUSGJENNOMGANG:
Agenda/møteplan
BESLUTNINGSSAKER:
Sak 36-13
Godkjenning av referat fra møte 26. februar 2013
Sak 37-13
Samarbeidsavtale turnusleger
Sak 38-13
Overordnet metodikk for forpliktende rehabiliteringsforløp
Sak 39 -13
Mandat og representanter til klinisk utvalg Billeddiagnostikk Helsehus
Sak 40 -13
Prosedyre ”Alarmering av lege i vakt i kommunene” ved rød respons
DRØFTINGSSAKER:
Sak 41 -13
Forslag om klinisk utvalg retningslinje 7 -forskning m.v.
Sak 42 -13
Forslag om klinisk utvalg for samarbeid om forebyggende og helsefremmende
arbeid
Sak 43 -13
Oppfølging av lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang
Sak 44 -13
Oppfølging av samarbeidsavtalen - Gråsoner og grenseflater
ORIENTERINGSSAKER :
Sak 45 -13
Statistikk utskrivningsklare pasienter
Sak 46 -13
Statistikk avviksmeldinger
Sak 47 -13
Samhandlingsforskning (muntlig) - Per Weydahl
Sak 48 -13
Samarbeid / rapportering om andre avvik enn samhandlingsavvik (muntlig) –
Anne Grethe Erlandsen (muntlig)
Sak 49 -13
Erfaringer fra ø.hjelp døgnplasser i kommunene (muntlig) – Per Weydahl
Ref. fra UFAB/annet
Prosjekter/ annet (muntlig)
Eventuelt:
Postadresse

Sykehuset Østfold HF
Postboks 16, 1603 Fredrikstad

Besøksadresse

Telefon

Sekretær
Roald
91794151
Amundsensgate 17,
Sarpsborg

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

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold

BESLUTNINGSSAKER:
Sak 36-13

Godkjenning av referat fra møte 26. februar 2013

Behandling 19.3.13:


Endret og godkjent referat legges på SØ hjemmeside

Vedtak 19.3.13:


Referat fra møte i ADMS 26.2.13 godkjennes med de endringer som har fremkommet.

Sak 37-13
Samarbeidsavtale turnusleger
Bakgrunn
Jf. spesialistgodkjennings forskrift § 12 skal helseforetak og kommune nå ha ansvaret for
ansettelsene av turnusleger. Forskriften pålegger partene i samarbeid om å lyse ut
turnuslegestillinger koblet, slik at den som tilsettes får anledning til å gjennomføre en samlet
turnustjeneste. Det skal inngås en samarbeidsavtale mellom partene som regulerer dette

Behandling 29.1.13:
-

sekretariatet for ansettelsesrådet utarbeider forslag og tilrettelegger saker for rådet bl.a.
forslag til annonsetekster, grovsortering av kandidater, kriterier og prosedyrer
under ”Mandatet for ansettelsesrådet”: I kulepunktene 1-3 endres utarbeide til godkjenne
endre rekkefølge på innhold i avtalen for å gi en mer logisk oversikt
under ”Roller og ansvar”: Bruke samme ordlyd både for sykehuset og kommunene
i ansettelsesrådet bør det fra SØ være avdelingssjefer / leger med ansvar for turnusleger
med. Disse meldes raskt til sekretariatet for administrativt samarbeidsutvalg.

Vedtak 29.1.13:




Administrativt samarbeidsutvalg godkjenner samarbeidsavtalen for turnusleger med de
endringer som framkom i møtet.
Representanter fra SØ meldes raskt inn til sekretariatet for adms
Ansettelsesrådet skal bestå av:
 Fra kommunene
 Lise Wangberg Storhaug, kommuneoverlege Moss
 Ihtimani Berzat, kommuneoverlege i Råde
 Solfrid Damgaard, områdeleder for legetjenesten i Halden
 Fra SØ
 Lars Peder Larsen - Leder



 Tillitsvalgt
 Odd Bjørn Kjeldaas Salte, kirurgisk avdeling, DNLF

Postadresse

Sykehuset Østfold HF
Postboks 16, 1603 Fredrikstad

Besøksadresse

Telefon

Sekretær
Roald
91794151
Amundsensgate 17,
Sarpsborg

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

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold
Sak 38-13
Overordnet metodikk for forpliktende rehabiliteringsforløp
Rehabilitering er et viktig samarbeidsområde og det er behov for å strukturere samarbeidet. Å
lage pasientforløp for rehabilitering som forplikter partene ett verktøy for utvikling og
kvalitetssikring av tilbudene

Behandling 19.3.13:








rehab bør starte før innleggelse i sykehus både for fedme- og artrosepasienter
hvem som bør være med i de forskjellige gruppene?
o brukerrepresentanter skal være med. Lærings- og mestringssenteret og private
aktører med HSØ-avtale og Sunnaas der det er hensiktsmessig
o det bør være små utvalg og antall representanter fra hver part er underordnet at
den rette kompetansen er med.
o representasjon slik at man får med helheten i forløpet er viktig ved utvelgelse av
representanter fra kommunene, sykehuset og brukerne.
hvem driver prosessen? Per Weydahl bør delta på de første arbeidsgruppemøtene for å
sikre en god oppstart. SØ bør ha lederansvaret i arbeidsgruppene
Til rehab-konferansen høsten 2013 bør arbeidsgrupper være oppnevnt og ha utarbeidet
forslag til de 4 pasientforløpene.
SØ bør stille med prosessveileder
I forbindelse med etablering av egen avdeling for kreft i SØ vil det bli utarbeidet eget
pasientforløp

Vedtak 19.3.13:









Administrativt samarbeidsutvalg godkjenner forslaget til overordnet metodikk for
forpliktende rehabiliteringsforløp med de endringer som framkom under behandlingen
ADMS nedsetter arbeidsgrupper som skal utarbeide forslag til rehabiliteringsforløp for de
store pasientkategoriene. I første omgang betyr dette de 4 forløp som er prioritert i SØ’s
oppdragsdokument for 2013:
o Hofte-/ kneleddsartrose
o Fedme
o Myalgi
o Hjerneslag
Sykehuset får lederansvar for disse 4 arbeidsgruppene og stiller prosessveileder til
rådighet.
Per Weydahl deltar på de første arbeidsgruppemøtene
Modellen legges til grunn for arbeidet med tilføyelse av et punkt hvor fastlegen er med.
Utarbeidede forslag til tverrgående rehabiliteringsforløp legges fram for ADMS for vedtak
Arbeidsgrupper oppnevnes våren 2013 og bør ha utarbeidet forslag til de 4
pasientforløpene til rehab-konferansen høsten 2013.
Representanter til gruppene bes meldes i møtet i april

Sak 39 -13
Mandat og representanter til klinisk utvalg Billeddiagnostikk Helsehus
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. Dette vil kunne bidra til et bedre tilbud til pasientene, forhindre innleggelser på
sykehuset og unngå unødvendige ambulansetransporter.

Behandling 19.3.13:

Postadresse

Sykehuset Østfold HF
Postboks 16, 1603 Fredrikstad

Besøksadresse

Telefon

Sekretær
Roald
91794151
Amundsensgate 17,
Sarpsborg

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

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold
Vedtak 19.3.13:



Administrativt samarbeidsutvalg godkjenner mandat for klinisk utvalg Billeddiagnostikk
Helse med de endringer som framkom under behandlingen
Utvalget skal bestå av
 Kommunerepresentantene
 Astrid Rutherford, Sarpsborg (leder?)
 Anders Schønbeck, Helsehuset Halden
 Repr. fra Helsehuset i Moss – meldes sekretariatet
 Johan Alwen, Helsehuset i Indre Østfold
 Bjørn Størsrud, Fredrikstad
 Fra SØ
 Per Weydahl
 Jostein Gleditsch - Radiolog
 Wenche Stenbro - Radiograf
 Representant fra ortopedisk avd.
 Jon Espen Sjøstrøm, sekretær
 Fra fastlegene
 Torbjørn Sandem, Askim
 Karoline van der Hagen, Fredrikstad
 Brukerrepresentant: Meldes inn til sekretariatet

Sak 40 -13
Prosedyre ”Alarmering av lege i vakt i kommunene” ved rød respons
Saken var til drøfting i forrige møte

Behandling 19.3.13:

Vedtak 19.3.13:


Administrativt samarbeidsutvalg godkjenner prosedyren om ”Alarmering av lege i vakt i
kommunene ved rød respons”

DRØFTINGSSAKER:
Sak 41 -13
Forslag om klinisk utvalg retningslinje 7 -forskning m.v.
I retningslinje 7, som ble vedtatt 2012, står det at det skal vurderes å nedsette et klinisk utvalg for
forskning m.v.

Behandling 19.3.13:


I sak 47-13 i dagens møte går det fram at en omfattende følgeforskning på
samhandlingsreformen i Østfold er planlagt etablert i løpet av kort tid. Det er derfor lite
hensiktsmessig å nedsette kliniske utvalg for dette området nå.

Vedtak 19.3.13:



Sak 42 -13

Administrativt samarbeidsutvalg ønsker ikke at det nedsettes ikke klinisk utvalg på
nåværende tidspunkt.
Saken vurderes på nytt høsten 2013.

Forslag om klinisk utvalg for samarbeid om forebyggende og
helsefremmende arbeid

Behandling 19.3.13:
Postadresse

Sykehuset Østfold HF
Postboks 16, 1603 Fredrikstad

Besøksadresse

Telefon

Sekretær
Roald
91794151
Amundsensgate 17,
Sarpsborg

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

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold




Det er foreløpig for tidlig å sette ned utvalg om dette tema. Forebygging og folkehelse er et
område som favner vidt og det er behov for finne de rette innsatsområdene og verktøyene
som gir best resultat.
Forebygging og folkehelse skal opp som tema på partnerskapsmøte 20.3.13 og vi
avventer innspill fra dette møtet
Saken bør derfor utsettes og tas opp igjen på et senere tidspunkt.

Vedtak 19.3.13:



Administrativt samarbeidsutvalg nedsetter ikke et klinisk utvalg for forebygging og
folkehelse nå.
Saken tas opp til drøfting neste møte med tanke på å avklare hensiktsmessig arbeidsform
for å konkretisere det videre arbeidet.

Sak 43 -13
Oppfølging av lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang
Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang ble godkjent i ADMS 20. mars 2012 med beslutning
om at planen skulle revideres etter et år.

Behandling 19.3.13:



Det er for tidlig med revisjon. Det er behov for tekstjusteringer i planen nå. Revisjon kan
gjøres i senere.
Lenken til planen virket ikke. Her er korrekt lenke: Lokal plan for redusert og riktig bruk av

tvang
Vedtak 19.3.13:




Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang skal ikke revideres nå men utsettes til 2014.
Det gjøres justeringer i teksten som legges fram for ADMS i møtet i april 2013.
Frist for ferdigstillelse av revidert plan er våren 2014.

Sak 44 -13
Oppfølging av samarbeidsavtalen - Gråsoner og grenseflater
Dette punktet er fast på agendaen for å fange opp gråsoner som administrativt samarbeidsutvalg
må sette fokus på.

Behandling 19.3.13:





Fra tid til annen kommer bekymringsmeldinger om inn- og utskriving av terminale pasienter
der pasienter dør kort etter ankomst sykehus eller kommune.
Dette er etiske dilemmaer som ikke berøres i retningslinjene for inn og utskrivning. Dette
bør drøftes nærmere. Et forum for dette er møtet mellom samhandlingskontaktene.
Sykehuset må huske på å melde fra til kommunene når pasienter dør på SØ. Det skjer at
det ikke gjøres.

Vedtak 19.3.13:


Administrativt samarbeidsutvalg ber om at tema om inn- og utskriving av terminale
pasienter drøftes i samhandlingskontaktmøtet.

Postadresse

Sykehuset Østfold HF
Postboks 16, 1603 Fredrikstad

Besøksadresse

Telefon

Sekretær
Roald
91794151
Amundsensgate 17,
Sarpsborg

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

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold

ORIENTERINGSSAKER:
Sak 45 -13

Statistikk utskrivningsklare pasienter

Vedtak 19.3.13:


Administrativt samarbeidsutvalg tar statistikken til orientering

Sak 46 -13

Statistikk avviksmeldinger

Behandling 19.3.13:
Vedtak 19.3.13:



Administrativt samarbeidsutvalg tar statistikken til orientering
Det ønskes en mer detaljert beskrivelse av avvikene for å gi mer konkret kunnskap om
disse og for å avdekke mønstre / hendelser som går igjen.

Sak 47 -13

Samhandlingsforskning (muntlig) - Per Weydahl

SØ har tatt initiativ til en omfattende følgeforskning på samhandlingen i Østfold.

Sak 48 -13

Samarbeid / rapportering om andre avvik enn samhandlingsavvik
(muntlig) – Anne Grethe Erlandsen

Det er behov for å se på hvordan vi samarbeider om andre avvik enn de som omfattes av dagens
avvikssystem som kun omfatter avvik på samarbeidsavtalen/rutinene. I utviklingen av kommunale
tilbud og forskyvninger i pasientbehandlingen vil vi stadig få nye problemstillinger.
 Hvordan jobbe med andre avvik enn samhandlingsavvik?
 Hvordan skal kommunikasjonen gå når en pasient overleveres?
 De nye kommunale tilbudene er ”en ny front”, og hvordan skal man møte det?
 På hvilken arena diskuteres disse sakene? De vanlige arenaene egner seg ikke for denne
type saker.
 Det må gjøres en vurdering av hva som er faglig forsvarlig for hver enkelt pasient.
 Pasientkoordinatoren kan være en nøkkelperson i denne type saker.
 Når en pasient skal skrives ut så skal det gjøres en vurdering av hva pasienten har behov
for, men kanskje ikke på detaljnivå. SØ må uttrykke en oppfatning overfor kommunen om
hva pasienten trenger av f.eks tilsyn og overvåkning. Det gjelder også omsorgsnivå
(sykehjem/hjemmesykepleie). Viktig at det ikke skapes forventninger til omsorgsnivå hos
pasienter og pårørende. Det er selvsagt kommunen som avgjør omsorgsnivå / tiltak

Sak 49 -13

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

Postadresse

Sykehuset Østfold HF
Postboks 16, 1603 Fredrikstad

Besøksadresse

Telefon

Sekretær
Roald
91794151
Amundsensgate 17,
Sarpsborg

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

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold
Det handler om pasientens tilstand og ikke diagnose når pasientene legges inn i ø.hjelp
pasientene i helsehusene i kommunene
Det er ingen grunn til å engste seg over den faglige kvaliteten i kommunale ø.hjelpstilbud. Det er
både legedekning og pleiepersonale med lang erfaring og høy utdanning.
Innleggende lege på ø.hjelpsdøgnplasser skal merke av at denne pasienten ellers ville bli lagt inn
på sykehuset.
Status: 4 av 5 regioner har etablert tilbudet. Nå er 20 av de 40 planlagte døgnplassene i drift.
Indre Østfold starter i mai. Erfaringer fra Halden og Fredrikstad som starter først (nov.12) viser at
det stort sett er de rette pasientene som innlegges (ca 85 i Halden og 69 i Fredrikstad).
Henvisende fastleger og pasienter / pårørende er fornøyde med tilbudet. Nå når tilbudet er bedre
kjent og flere har benyttet seg av det, er det en markant økning i henvisninger.

Eventuelt:
Klinisk utvalg barnehabilitering – Kommunene kan ikke stille med leder slik som vedtatt
og utvalget har derfor ikke startet arbeidet. Administrativt samarbeidsutvalg ber derfor
sekretariatet innkalle til oppstartsmøte og gir utvalget i oppdrag å konstituere seg sjøl med
leder og sekretær.
Palliasjon i Østfold – SØ ser med bekymring på signaler fra flere kommuner om
reduksjon av palliative plasser. Dette er verken i tråd med samhandlingsreformens
satsingsområder eller utviklingen i dette samarbeidet i Østfold for denne pasientgruppen.

Postadresse

Sykehuset Østfold HF
Postboks 16, 1603 Fredrikstad

Besøksadresse

Telefon

Sekretær
Roald
91794151
Amundsensgate 17,
Sarpsborg

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

