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Tilstede:

Forfall:

Irene Dal Andersen (leder) Sykehuset Østfold
Halvard Bø, region Halden
Wenche Sydvold, region Fredrikstad
Grete Vidar, region Sarpsborg
Heidi Eek Guttormsen, region Indre Østfold
Anne Grethe Erlandsen, Sykehuset Østfold
Odd Petter Nilsen, Sykehuset Østfold
Liv Marit Sundstøl, Sykehuset Østfold
Per Grunde Weydahl, Sykehuset Østfold
Jørn Gilberg, Praksiskonsulent
Mona Larsen, Brukerutvalget
Veronica Løken, Ansattes representant
Vararepresentant:
Sigrun Svartedal, region Moss

Birgitta Rafshol, region Moss
Kopi sendes til:

Adm. direktør Just Ebbesen

Varamedlemmer ADMS
Samhandlingskontakter
Fylkesmannen i Østfold
Østfold fylkeskommune
KS Østfold
Høgskolen i Østfold
Helse Sør-Øst

Andre deltakere:
Kai Arne Wallin, sekr. /referent

Referat administrativt samarbeidsutvalg
Tid
Sted

Tirsdag 21. mai 2013 kl. 12.00 til 15.00
Møterom ”Undervisningssenteret” Sarpsborg

STATUSGJENNOMGANG:
Agenda/møteplan
BESLUTNINGSSAKER:
Sak 50-13
Godkjenning av referat fra møte 19. mars 2013
Sak 51-13
Mandat og tidsplan for klinisk utvalg barnehabilitering
Sak 52-13
Mandat og tidsplan for klinisk utvalg ROP
Sak 53 -13
Oppfølging av lokal plan… tekstjustering
Sak 54 -13
Innmelding av representanter til arbeidsgrupper rehabilitering
DRØFTINGSSAKER:
Sak 55 -13
Møteplan for høsten 2013 – administrativt samarbeidsutvalg
Sak 56 -13
Oppfølging av samarbeidsavtalen - Gråsoner og grenseflater
Sak 57 -13
Evaluering av samhandlingsforum 3.4.13
Sak 58 -13
Klinisk utvalg styringsdata: Rapporter og rapporteringsrutiner
Sak 59 -13
Høringsuttalelse til sluttrapport mars 2013 om nasjonalt utviklingsprosjektet ved
Nordfjord sjukehus
ORIENTERINGSSAKER :
Sak 60 -13
Forebyggings- og frisklivssamarbeid – Wenche Sydvold
Sak 61 -13
Erfaringer fra ø.hjelp døgnplasser i kommunene (skriftlig) – Per Weydahl
Sak 62 -13
Oversikt over arbeidet i kliniske utvalg
Sak 63 -13
Statistikk utskrivningsklare pasienter
Sak 64 -13
Statistikk avviksmeldinger
Ref. fra UFAB/annet
Prosjekter/ annet (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

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold
Informasjon / orientering om endringer som kan påvirke annen part Side 2 av 11
SØ 2015 (muntlig)
Eventuelt:
Ambulante tjenester i psykisk helsevern

BESLUTNINGSSAKER:
Sak 50 -13

Godkjenning av referat fra møte i ADMS 19.3.13

Bakgrunn
Vedlagt referat fra 19.3.13 ble sendt ut til alle representanter i administrativt samarbeidsutvalg for
kommentarer kort tid etter møtet.
Det kom 1 innspill til dette referatet i etterkant av møtet:
 Under eventuelt ble det tatt opp manglende deltakelse fra SØ i Klinisk utvalg øyeblikkelig
hjelp døgn opphold. Ved siste møte 06.03.13 deltok kun en repr. fra SØ, og det er opplyst
at en repr. har utgått fra utvalget uten at det er oppnevnt en ny.

Behandling 21.5.13:


Endret og godkjent referat legges på SØ hjemmeside

Vedtak 21.5.13:


Referat fra møte i ADMS 19.3.13 godkjennes med de endringer som har fremkommet.

Sak 51 -13

Mandat og tidsplan for klinisk utvalg barnehabilitering
Bakgrunn
Klinisk utvalg barnehabilitering med representanter ble godkjent i sak 4-13 den 29.1.13. Utvalget
skulle legge fram mandat og tidsplan for sitt arbeid for administrativt samarbeidsutvalg i april, men
dette møtet ble avlyst og det ble derfor lagt fram for godkjenning i dagens møte.

Behandling 21.5.13:
Vedtak 21.5.13:



Administrativt samarbeidsutvalg godkjenner mandat og tidsplan.
Utvalget endrer navn til Klinisk utvalg Habilitering barn og unge.

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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Sak 52 -13

Mandat og tidsplan for klinisk utvalg ROP
Bakgrunn
Beslutning i Administrativt samarbeidsutvalg i sak 21-13 den 26. februar 12013:
Det opprettes et klinisk utvalg for ROP pasienter. Utvalget lager selv sitt mandat på bakgrunn av
behandlingen i administrativt samarbeidsutvalg.
Forslag til mandat og tidsplan ble lagt fram i dagens møte.

Behandling 21.5.13:
Vedtak 21.5.13:


Administrativt samarbeidsutvalg godkjenner mandat og tidsplan for klinisk utvalg rusog psykiatri.

Sak 53A-13

Oppfølging av lokal plan
Bakgrunn
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.
I møtet 19. mars 2013 ble det besluttet at det er for tidlig med revisjon, men at det er behov for
tekstjusteringer i planen. Det ble gjort følgende vedtak:
”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.”
Teksten er nå gjennomgått og justert i henhold til
- ordlyd i lov og forskrift etter endring i 2012
- endret akuttilbud i klinikk for psykisk helsevern
- anbefalinger i forhold til forebygging og bruk av mekaniske tvangsmidler

Vedtak 21.5.13:
1. Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang godkjennes med de endringer og
justeringer som er gjort på bakgrunn av endring i lov og forskrift, endring i akuttilbud i
klinikk for psykisk helsevern og anbefalinger i forhold til forebygging og bruk av mekaniske
tvangsmidler.
Frist for revisjon av planen er fortsatt våren 2014.

Sak 53B-13

Planlegging av implementeringstiltaket Møteplass
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

Lokal plan for redusert or riktig bruk av tvang ble utarbeidet i løpet av 2011 og vedtatt i ADMS
mars 2012. Rådet for psykisk helse var med i utarbeidingen og ønsker å bistå med å arrangere
implementeringstiltaket Møteplass for hele opptaksområdet. Januar 2013 ble
Møteplassarrangementet gjennomført for Fredrikstad og Haler kommuner.
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.
Forslag til løsning
Medlemmene i ADMS som representerer kommunene i DPS Nord opptaksområde, velger ut
hvilke kommuner som skal representere opptaksområdet i planleggingsarbeidet av Møteplass
(fem deltakere).
Navn på kommuner som skal være med i planleggingsarbeidet og navn på kommunalsjef (eller
tilsvarende) sendes til leder av ADMS innen 1. juni.

Behandling 21.5.13:




Marker, Spydeberg, Eidsberg, Råde og Rygge skal ha representanter i
planleggingsarbeidet
Navn og kontaktinfo på disse meldes til sekretariatet innen 1. juni 2013
Kommunene i opptaksområdet til DPS-Halden/Sarpsborg vil få tilbud om
møteplassarrangementet våren 2014.

Vedtak 21.5.13:




Medlemmene i ADMS som representerer kommunene i DPS Nord opptaksområde,
velger ut hvilke kommuner som skal representere opptaksområdet i planleggingsarbeidet
av Møteplass (fem deltakere).
Navn på kommuner / representanter som skal være med i planleggingsarbeidet og navn
på kommunalsjef (eller tilsvarende) sendes til sekretariatet i ADMS innen 1. juni.
Endelig representasjon til planleggingsarbeidet tas opp til godkjenning i ADMS møte i juni
13.

Sak 54 -13

Innmelding av representanter til arbeidsgrupper
rehabilitering
Bakgrunn
Overordnet metodikk for forpliktende rehabiliteringsforløp ble behandlet i sak 38-13 den 19.3.13 og
vedtaket ble:
 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
Telefon
E-postadresser
Postadresse
Besøksadresse
o Hjerneslag
Sekretær
Leder anne.grethe.erlandsen@so-hf.no
Sykehuset
Østfold
HF
Roald
 Sykehuset får lederansvar for disse 4 arbeidsgruppene
og stiller Sekretær
prosessveileder
til rådighet.
91794151
odd.petter.nilsen@so-hf.no
Postboks 16, 1603 Fredrikstad
Amundsensgate 17,
Internett
 Per Weydahl deltar på de første
arbeidsgruppemøtene
Sarpsborg
www.sykehuset-ostfold.no
 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
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Aprilmøtet ble avlyst og partene skal melde inn representanter til de fire arbeidsgruppene til
dagens møte. Noen er allerede innmeldt til sekretariatet.
Hofte-/ kneleddsartrose
Ludker Schmidt
Anne Margrethe Borgersen
Vibeke Finden
??
Fedme
Anna Lundgren
Elisabeth Andreassen
?? Helsesøster
?? Fysio
Myalgi
Ann-Kristin Nitter

SØ – overlege ort.avd
SØ – avd.sjef ort avd.
Trøgstad kommune
Fredrikstad kommune
SØ – o.lege overvektspoliklinikk (leder)
SØ – spl. overvektpoliklinikk
Rygge
Halden
Fredrikstad kommune – leder
SØ
SØ
Rygge eller Halden

?? Fysioterapeut
Hjerneslag
Beate Bertheau Johannessen

SØ – leder
SØ
Sarpsborg
Skiptvet

Karianne Bergmann
Gemma Koolen, fysioterapeut

SØ stiller med prosesstøtte. Det første møtet avholdes den 20. juni i undervisningssenteret SØ
Sarpsborg og arrangeres som en heldags felles samling for alle gruppene.

Behandling 21.5.13:



Samles til felles oppstart 20. juni 13.
Det er ønskelig at representant fra brukerne deltar på møtet 20.juni.

Vedtak 21.5.13:




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.

DRØFTINGSSAKER:
Sak 55 -13

Møteplan høsten 2013 – administrativt samarbeidsutvalg

Det skal avholdes 4 ordinære møter i administrativt samarbeidsutvalg høsten 2013. I tillegg skal
administrativt samarbeidsutvalg ihht. til samarbeidsavtalen arrangere partnerskapsmøte.
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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Forslag til møteplan
10. september - Sanatoriet 1 – 4. et SØS
8. oktober - Sanatoriet 1 – 4. et SØS
12. november - Sanatoriet 1 – 4. et SØS
10. desember - Sanatoriet 1 – 4. et SØS
Partnerskapsmøte – 5. november kl 14-16 Bystyresalen Sarpsborg rådhus

Vedtak 21.5.13:



Administrativt samarbeidsutvalg godkjenner møteplanen
Saken anses som ferdig besluttet selv om den var satt opp som drøftingssak

Sak 56 -13

Oppfølging av samarbeidsavtalen – gråsoner og grenseflater

Bakgrunn
I Sak 7-13 vedtak administrativt samarbeidsutvalg at punkt om 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 21.5.13:


Rakkestad kommune viser til at de har avtalt overliggerdøgn for pasientene dette gjelder,
men opplever at sykehusets svar er at det ikke er mulig og at sykehuset derfor sender
pasienten direkte til hjemmet. Pasientene som utskrives til hjemmet er dårlige og trenger
svært tett oppfølging – ofte i form av institusjonsplass som sykehuset har meldt.

Vedtak 21.5.13:


Rakkestad kommune må melde den/de aktuelle sakene som avvik (gjennom det ordinære
avvikssystemet).

Sak 57-13

Orientering om samhandlingsforum 3. april 2013 og
sammendrag av gruppesvar på samhandlingsforum

Bakgrunn
Samhandlingsforum skal som en del av samarbeidsavtalen arrangeres hver vår. Denne gangen
ble det arrangert i Rakkestad kultursal med 175 registrerte deltakere fra kommuner og sykehus.
20 grupper drøftet temaer om avvik og avvikshåndtering.

Behandling 21.5.13:


Avvikshåndtering er en svært viktig sak som bør følges opp høsten 2013 med bakgrunn i
besvarelsene gitt på samhandlingsforum.

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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7 av 11
Det bør nedsettes en liten arbeidsgruppe som lager forslag til en handlingsplan som
at vi behandler avvik slik at vi bruker dem for kontinuerlig utvikling og læring

Vedtak 21.5.13




Administrativt samarbeidsutvalg tar redegjørelsen til orientering.
Sekretariatet innkaller noen representanter fra administrativt samarbeidsutvalg til en
bredere diskusjon med mål om å lage en handlingsplan høsten 2013. Leder av denne
arbeidsgruppe er Grete Vidar
Administrativt samarbeidsutvalg foreslår at avviksbehandling settes på sakslisten til
høstens partnerskapsmøte

Sak 58 -13

Klinisk utvalg styringsdata: Rapporter og
rapporteringsrutiner

Bakgrunn
Det vises til sakene 115-12, 122-12 og 19-13. Som en del av samarbeidsavtalen mellom
Sykehuset Østfold og kommunene i Østfold skal partene tilby hverandre data og statistikk som
kan gi god styringsinformasjon for virksomhetene.
Klinisk utvalg er nedsatt med godkjent mandat fra 26.2.13:
Det kliniske utvalget skal ha som oppgave å:
 enes om hvilke data det er hensiktsmessig å utveksle
 enes om detaljnivået av data som utveksles
 enes om tidspunkt og hyppighet for utveksling av data
 beskrive behov for kompetanse og kunnskap innen analyse og bearbeiding av data
 bidra til at juridiske krav til sensitiv informasjon og taushetsplikt blir ivaretatt

ha oversikt over relevant statistikk og
styringsinformasjon som er tilgjengelig fra nasjonale kilder

Behandling 21.5.13:



Utvalget bes komme med en konkret liste over data som skal skal presenteres
Psykisk helsevern og rus må være en del av dette.



Polikliniske data må være med, også om det er primærhenvisninger eller kontroller og
hvem henvisningen kommer fra, spesialisthelsetjenesten eller fastlegene.



Dataene bør kunne gi kommunene kunnskap om hvordan de skal kunne hindre
innleggelse og bedre helsetilbudet til befolkningen.

Vedtak 21.5.13:



Administrativt samarbeidsutvalg godkjenner forslag til rapporter og rapporteringsrutiner
med de endringer som framkom i dagens møte.
Antall rapporter må utvides til å omfatte flere detaljer og inkludere rus og psykisk helsevern
og poliklinikker

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

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold
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Høringsuttalelse til sluttrapport mars 2013 om nasjonalt
utviklingsprosjektet ved Nordfjord sjukehus
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Bakgrunn
Administrativt samarbeidsutvalg er av Helse Sør-Øst bedt om å drøfte og gi en høringsuttalelse på
rapporten vedrørende Nordfjord sjukehus.

Behandling 21.5.13:



Administrativt samarbeidsutvalg ønsker ikke være høringsinstans for HSØ.
Saken avvises og returneres til HSØ.

Vedtak 21.5.13:


Administrativt samarbeidsutvalg sender saken tilbake til HSØ / SØ uten behandling.

ORIENTERINGSSAKER:
Sak 60-13

Forebyggings- og frisklivssamarbeid

Bakgrunn
Saken var til drøfting den 19.3.13 i sak 42-13 - Forslag om klinisk utvalg for samarbeid om
forebyggende og helsefremmende arbeid

Behandling 19.3.13:




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.

Partnerskapsmøtet drøftet temaet den 20.3.13 og konkluderte med: I handlingsplanen for
administrativt samarbeidsutvalg er det foreslått at det opprettes et klinisk utvalg for forebyggende
arbeid. Utvalget bør konkretisere og avgrense felles tiltak og samhandling i det forebyggende
arbeidet. Representanter for administrativt samarbeidsutvalg vil bli invitert til møtet i
rådmannsutvalget for å se på mandat, muligheter og avgrensninger for dette arbeidet.
I arbeidet med å finne de riktige satsingsområdene for samarbeidet vil Wenche Sydvold i dagens
møte informere om temaet på bakgrunn av sin masteroppgave.

Behandling 21.5.13:
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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Kommunene bør synliggjøre hva som gjøres av forebyggende arbeid.
SØ gjør også mye forebyggende arbeid som ikke oppfattes som dette. Det bør
settes fokus på dette fra alle enheter, også fra habilitering og psykisk helsevern og
legges fram for ADMS.

Vedtak 21.5.13:



ADMS tar redegjørelsen til orientering
Sekretariatet utarbeider en oversikt over det helsefremmende arbeid som gjøres gjennom
kliniske utvalg, samhandlingsavtaler og andre typer vedtak.

Sak 61 -13

Erfaringer fra ø.hjelp døgnplasser i kommunene

Bakgrunn
Det vises til sak 83-12 og sak 97-12 hvor administrativt samarbeidsutvalg (ADMS) nedsatte et
klinisk utvalg for øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene. Dette skal være et permanent
utvalg som bl.a. skal sikre likt faglig tilbud på tvers av regionene i fylket.
Per Weydahl informerte om rapporten.

Behandling 21.5.13:
 Det er åpenbart at Østfold har gjort mye og har kommet langt i gjennomføringen av


tilpasset tilbud av ø. hjelp både i kommunene og i sykehuset.
Det er gjort en revisjon av veilederen, og retningslinje 4 må gås igjennom for å tilpasse, ev.
korrigere for å være sikre på at retningslinjen er i overensstemmelse med veilederen.

Vedtak 21.5.13:



Administrativt samarbeidsutvalg tar rapport og risikovurdering pr. mai 2013 til orientering
Retningslinje 4 settes opp som egen drøftingssak i administrativt samarbeidsutvalg på
bakgrunn av at veilederen er endret.

ORIENTERINGSSAKER:
Sak 62-13

Status i arbeid i kliniske utvalg
Disse kliniske utvalgene er i funksjon.
1. Klinisk utvalg Habilitering barn og unge
2. Klinisk utvalg styringsdata
3. Klinisk utvalg billeddiagnostikk Helsehus
4. Klinisk utvalg øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene
5. Utvalg for akuttberedskap
6. Klinisk utvalg retningslinje 11 – omforente beredskapsplaner og planer for den
akuttmedisinske kjeden
7. Klinisk utvalg for rus og psykiatripasienter (ROP)
8. Klinisk utvalg for laboratoriesamarbeid
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 21.5.13:


Vedtak 21.5.13:


Administrativt samarbeidsutvalg tar status for pågående arbeid i kliniske utvalg til
orientering

Sak 63 -13

Statistikk utskrivningsklare pasienter

Behandling 21.5.13:


SØ bes se nærmere på statistikken. Flere av kommunene kjenner ikke igjen tallene i
tabellen.



Vedtak 21.5.13:


Administrativt samarbeidsutvalg tar statistikken til orientering med de endringer som kom i
diskusjonen

Sak 64-13

Statistikk avviksmeldinger
Avviksmeldinger for februar og mars 2013 legges fram med mer detaljert avviksårsak enn de
vanlige grafene.

Behandling 21.5.13
 Denne oversikten var god og ga mer kunnskap enn de vanlige grafene
Vedtak 21.5.13


Administrativt samarbeidsutvalg tar statistikken til orientering

Annet:
 Anne Grethe Erlandsen informerte kort om SØ-2015

EVENTUELT:


Det er internt i psykisk helsevern drøftet en ev. samling av ambulante akutteam i psykisk
helsevern i nordfylket (DPS-Moss og DPS-Edwin Ruud). Ingen vedtak er gjort. Irene Dahl
Andersen informerte. Ingen tjenester skal fjernes, men man ser behovet for å iverksette
tiltak for å gjøre tjenestene mer robuste.
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Side 11 av 11
Signering av avtale om turnusleger. Adm. direktør signerer for SØ og avtalen sendes
rådmannen i de kommunene som har turnusleger, for signering.
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