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Til:

Kopi til:

Administrativt samarbeidsutvalg (ADMS)

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

Referat administrativt samarbeidsutvalg
Tid
Sted

Tirsdag 29. januar 2013 kl. 12.00 til 15.00
Møterom ”Klosteret”, 5. et. Sarpsborg

STATUSGJENNOMGANG:
Agenda/møteplan
BESLUTNINGSSAKER:
Sak 1-13
Godkjenning av referat fra møte 18. desember 2012
Sak 2-13
Administrativt samarbeidsutvalg 2013 - konstituering
Sak 3 -13
Revidert retningslinje 5 - overføring fra akuttpoliklinikker
Sak 4 -13
Klinisk utvalg barnehabilitering – sammensetning av utvalget
DRØFTINGSSAKER:
Sak 5 -13
Rutine retningslinje 11 – rapport fra klinisk utvalg omforente beredskapsplaner
/ planer for den akuttmedisinske kjede
Sak 6 -13
Organisering av operative fora
Sak 7 -13
Områdeplan rehabilitering – videre arbeidsform
Sak 8 -13
Oppfølging av samarbeidsavtalen - Gråsoner og grenseflater
Sak 9 -13
Arbeidsplan for ADMS 2013 – handlingsplan til partnerskapsmøtet - årsrapport
Sak 10 -13
Programutkast til samhandlingsforum
ORIENTERINGSSAKER :
Sak 11 -13
Statistikk avviksmeldinger
Sak 12 -13
Statistikk utskrivningsklare pasienter
Sak 13 -13
SPAT- prosjekt Sarpsborg kommune og psykisk helsevern SØ – Irene Dahl
Andersen (vedlegg)
Sak 14 -13
SØ 2015 (muntlig)
Sak 15 -13
Ref. fra operative fora DPS/UFAB/annet
Sak 16 -13
Prosjekter/ annet (muntlig)
Eventuelt:




Postadresse

Sykehuset Østfold HF
Postboks 16, 1603 Fredrikstad

Dialyse Askim sommerferiestengt - Per Weydahl
Mobilt røntgen
Følgepersonell fra sykehjem til polikliniske undersøkelser og
konsultasjoner

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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STATUSGJENNOMGANG:
Kort presentasjon av deltakerne

BESLUTNINGSSAKER:
Sak 1-13
Bakgrunn

Godkjenning av referat fra møte i ADMS 18.12.12

Vedlagt referat fra 18.12.12 ble sendt ut til alle representanter i administrativt samarbeidsutvalg for
kommentarer kort tid etter møtet.
Det har ikke kommet innspill til dette referatet

Vedtak 29.1.13:


Referat fra møte i ADMS 18.12.12 godkjennes

Sak 2-13
Administrativt samarbeidsutvalg 2013 - konstituering
Bakgrunn
Det vises til samarbeidsavtalens retningslinje 12 – samarbeidsformer. Retningslinjen beskriver
blant annet sammensetning og arbeidsform for administrativt samarbeidsutvalg.
Vedtak i administrativt samarbeidsutvalg 18.12.12:
1. Administrativt samarbeidsutvalg foreslår at SØ innehar ledervervet, og kommunene
innehar nestledervervet i 2013
2. Sammensetning av administrativt samarbeidsutvalg settes opp til beslutning i ADMS
29.01.13

Vedtak 29.1.13:
Administrativt samarbeidsutvalg har i 2013 følgende sammensetning

Fra kommunene
Fredrikstad/Hvaler
Halden/Aremark
Moss/Råde/Rygge/Våler
Sarpsborg/Rakkestad
Eidsberg/Askim/Marker/Hobøl/Trøgstad/
Skiptvet/Spydeberg

Wenche Sydvold, Fredrikstad
Vara: Anne Kristine Nitter, Fredrikstad
Halvard Bø (nestleder)
Vara: Gina Brekke, Halden
Birgitte Rafshoel
Vara: Silje Hobbel, Moss
Grethe Vidar, Sarpsborg
Vara: June Søfting, Sarpsborg
Heidi Eek Guttormsen, Askim
Vara: Runar Stemme, Spydeberg

Fra SØ
Irene Dahl Andersen (leder)
Per Grunde Weydahl
Liv Marit Sundstøl
Anne Grethe Erlandsen
Odd Petter Nilsen
1. vara Tore Krogstad
2. vara Asbjørn Elgen

Faste representanter

Vararepresentanter

Observatører
Mona Larsen
Jørn Gilberg
Veronica Løken

Representant Brukerutvalget
Praksiskoordinator/fastlege
Fagforbundet
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 3-13
Revisjon retningslinje 5
Bakgrunn
Retningslinjene ble vedtatt i sak 123-12 i administrativt samarbeidsutvalgs møte den 18.12.12 slik:
1. Revidert retningslinje 3 er godkjent av administrativt samarbeidsutvalg.
2. Nytt kapittel om overføring fra akuttmottak og lignende i retningslinje 5 settes opp som
beslutningssak i ADMS 29.01.13
3. Øvrig innhold i revidert retningslinje 5 er godkjent av administrativt samarbeidsutvalg

Behandling 29.1.13:










Bekymring for at dette blir en ny pasientgruppe som kommunene ikke er forberedt på.
Skal være mulighet for drøfting før det tas en avgjørelse.
Presset bemanning i kommunene og det kan være vanskelig å få tid til drøfting.
Dette skal være et tilbud i stedet for sykehusinnleggelse. Må revideres når man har
kommet i gang og begynner å få erfaring.
Å skulle ha et spesielt telefonnr. på kveld /natt medfører innføring av en ny funksjon.
Det er en formalisering av en praksis som allerede er der. Pleiebehovet vil være
avgjørende.
Det vil være motstand i kommunene å vedta det slik det ligger nå. Bør nedsettes et utvalg
til å se nærmere på det før vedtak. Det kan bli flere pasienter da pasienter som i dag ikke
kan skrives ut blir innlagt i SØ, disse vil bli sendt ut.
Det kan vedtas for en tidsbegrenset periode og så se på erfaringene, f.eks etter et halvt år.
Inntil da må kommunene se på hvordan det kan løses, og sykehuset se på hvor mange
som må legges inn fordi man ikke får tak i noen i kommunene.
Dette er en liten pasientgruppe som helt klart er kommunenes ansvar. Det må gjøres
tydelig fra kommunene hvilke telefonnummer som skal brukes utenom ordinær åpningstid.
Det er tungvint for sykehuset å lete seg fram til riktig nummer på hjemmesidene

Vedtak 29.1.13:





Kapittel om overføring fra akuttpoliklinikker og lignende i retningslinje 5 vedtas med de
endringer som framkom under møtet slik at hele retningslinjen nå er vedtatt.
Kommunenes kontaktopplysninger for melding utenom dagtid sendes sekretariat
Kommunene og SØ registrerer antall slike henvendelser i og etter ”kontortid” og hvorvidt
pasienter likevel må legges inn i SØ pga manglende kontakt, samarbeid eller lignende.
Dette registreres i mars og april.
Punktet tas opp til ny vurdering i juni 13.

Sak 4-13
Klinisk utvalg barnehabilitering - sammensetning av utvalget
Bakgrunn
Det vises til sak 114-12 hvor administrativt samarbeidsutvalg foreslo at det skal nedsettes et
klinisk utvalg for å utarbeide retningslinjer for barnehabilitering og sak 126-12 den 18.12.12 hvor
det ble fattet følgende vedtak
1. ADMS nedsetter et klinisk utvalg for barnehabilitering
2. Forslag til sammensetning av utvalget behandles i møte i ADMS i januar 2013

Behandling 29.1.13:
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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Alle deltakerne er ikke klar. ADMS representantene sender navn på manglende
representant til sekretæren. De som da blir meldt utgjør utvalget.
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Vedtak 29.1.13
 Klinisk utvalg barnehabilitering skal ha denne sammensetningen
Fra kommunene:
Mosseregionen:
Fredrikstadregionen: Marit Solhøi Jansen (leder)
Indre Østfold region:
Jane Dahlen
Sarpsborgregionen.
Vigdis Sagranden
Haldenregionen:
Annette Næss
Fra SØ:
Habilitering
Polly Robertsen
BUP
Wenche Ellefsen
Nyfødt/intensiv
Elin Martinsen, seksjonsleder
Barneavdelingen
Arve Vøllo, overlege
Brukerrepresentant



Utvalget legger fram forslag til mandat og framdriftsplan til godkjenning i
administrativt samarbeidsutvalg 19. mars 2013

DRØFTINGSSAKER:
Sak 5 -13 Organisering av operative fora
Bakgrunn
Evaluering av de operative fora viser at de kanskje har utspilt sin rolle slik de er organisert. Et godt
samarbeid mellom klinikk for psykisk helsevern SØ og kommunene er viktig, men det må
kvalitetssikres.

Behandling 29.1.13:



Klinikkdirektør psykisk helsevern SØ, Irene Dahl Andersen gjennomgår saksframlegget
som er utarbeidet i samarbeid med Halvard Bø, kommuneoverlege i Halden.
Det er viktig at også BUP blir en del av dette.

Vedtak 29.1.13:





Administrativt samarbeidsutvalg foreslår å legge ned operative fora.
Administrativt samarbeidsutvalg ønsker at klinikk for psykisk helsevern og kommunene å
etablerer faste samarbeidsmøter mellom sentrale beslutningstakere innenfor psykisk
helsevern og TSB og kommunene min 2 ganger pr år. Samarbeidsmøtene skal sikre gjensidig
informasjon om planer og samarbeid rundt sentrale overordnede problemstillinger innenfor det
aktuelle fagfeltet.
Klinikk for psykisk helsevern legger fra forlag til endelig vedtak i neste møte

Sak 6-13
Områdeplan rehabilitering – videre arbeid
Bakgrunn
Områdeplan for rehabilitering ble lagt fram for administrativt samarbeidsutvalg i møtet i januar.
Planen er omfattende og videre arbeid må struktureres for at rehabilitering skal få sin plass i det
daglige arbeidet, samhandlingsavtaler og retningslinjer. Arbeidet må skje trinnvis for å få til dette.
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 29.1.13:








De 15 diagnoseområdene skal danne grunnlag for tverrgående pasientforløp
Gjennomgang av samarbeidsavtalen med tilhørende retningslinjer i lys av områdeplanen
for å sikre rehabiliteringsperspektivet i alle deler av avtalen
Oppgave- og ansvarsdeling mellom Sunnaas Sykehus og Sykehuset Østfold
Rehabiliteringskonferanse våren 2013
Det reageres på formuleringen i sammendraget i områdeplanen. Bør vurderes i det videre
arbeidet med planen.
Administrativt samarbeidsutvalg må ta initiativ overfor de som jobber med pasientforløp i
sykehuset og se hvordan det er hensiktsmessig å organisere dette.

Vedtak 29.1.13:





Per Weydahl og Liv Marit Sundstøl legger fram forslag til en forpliktende samarbeidsform
for tverrgående pasientforløp med kommunene og de private institusjonene for å sikre
rehabiliteringsperspektivet til neste møte.
Et arbeidsutvalg / sekretariatet gjennomgår samarbeidsavtalen i lys av områdeplanen for å
sikre rehabiliteringsperspektivet og legger fram forslag i mai.
Dato for rehabiliteringskonferansen settes til høsten 2013.
Programkomiteen for konferansen ledes av Per Weydahl. Deltakere fra kommunene
meldes inn til neste møte i ADMS.

Sak 7-13
Oppfølging av samarbeidsavtalen – gråsoner og grenseflater
Bakgrunn
I tråd med samarbeidsavtalens retningslinje 1 skal gråsoner og grenseflater mellom sykehus og
kommuner kartlegges. Dette gjøres kontinuerlig, bl.a. innen de ulike kliniske utvalgene. Det har
likevel blitt foreslått at det er et spesielt behov for nærmere avklaring og konkretisering av
partenes ansvar innenfor følgende områder:
 Store diagnosegrupper med behov for langvarig oppfølging
 Pasienter med dobbeldiagnoser rus og psykiatri (ROP) Det kan være et behov for å
etablere et klinisk utvalg rus- og psykiatripasienter
 Lærings- og mestringstilbud i Østfold. Ansvarsfordeling, etablering, organisering og
innhold.
Behandling 29.1.13:
 Er utarbeiding av pasientforløp en arbeidsform som gir svar på gråsoneproblematikken?
Administrativt samarbeidsutvalg må ha stor oppmerksomhet knyttet til
gråsoneproblematikken og særlig nå som det skjer så mange endringer. Disse endringer
kan fjerne gråsoner og skape nye
 Læring og mestring – utvikling av samarbeid og tilbud
 Klinisk utvalg rus- og psykiatripasienter (ROP). ROP-pasienter er pasienter med
dobbeldiagnose rus/psykiatri. Det har kommet nasjonale retningslinjer som forplikter
partene i dette arbeidet
Vedtak 29.1.13:
 Administrativt samarbeidsutvalg setter denne problematikken som fast punkt på agenden i
2013
 Administrativt samarbeidsutvalg ber lærings- og mestringsnettverket om innspill til
etablering, ansvarsavklaring og utvikling av tilbud og samarbeid for dette feltet innen 1.
oktober 2013
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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Det skal etableres klinisk utvalg for ROP-pasienter som skal sikre god samhandlingSide
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ansvars- og rolleavklaring på tvers av forvaltningsnivåene.
 Klinikk for psykisk helsevern lager et saksgrunnlag på bakgrunn av nye nasjonale
retningslinjer til møte i februar
 Forslag til deltakere fra regionene, sykehuset og brukerne fremmes til møte i
februar

Sak 8-13

Arbeidsplan for ADMS 2013 og handlingsplan til partnerskapsmøtet
- årsrapport

Bakgrunn
Handlingsplan skal vise fokusområdene for arbeidet i administrativt samarbeidsutvalg 2013 for å
sikre enighet i prioritering av de viktigste oppgaver dette året.
Årsrapport fra administrativt samarbeidsutvalg skal legges fram for partnerskapsmøtet i mars

Behandling 29.1.13:




Handlingsplan 2013
 Det er spesielt viktig å få med fastlegenes funksjon.
Partnerskapsmøte 20.3.13
 Møtested blir Quality hotell.
Årsrapport 2012
 Forslag til årsplan ble gjennomgått

Vedtak 29.1.13:





Handlingsplan 2013
 Tas opp til ny drøfting i møtet 16.2.13 med de innspill som framkom under møtet
Partnerskapsmøte 20.3.13
 Forslag til agenda godkjennes med de innspill som framkom under møtet.
Sekretariatet oversender forslaget til administrerende direktør SØ og leder av
rådmannsutvalget for endelig godkjenning og utsending
Årsrapport 2012
 Rapporten endres med de innspill som framkom under møtet og legges fram til
godkjenning 16.2.13

Sak 9-13
Programutkast samhandlingsforum 13
Bakgrunn
Administrativt samarbeidsutvalg arrangerer, ihht. samarbeidsavtalen, samhandlingsforum hver
vår. Programkomiteen fikk i sak 103-12 i oppdrag å finne et egnet sted for arrangementet og
utarbeide forslag til program. Forslaget ble framlagt i møtet.

Behandling 29.1.13:


Friskliv og retningslinjer utgår. Ø-hjelp og kreftkoordinator gis 30 min. Tema i
samhandlingsdrøftingene skal være avvik. Ny leder av administrativt samarbeidsutvalg er
Irene Dahl Andersen. Kostnad ca kr 250 pr. pers. Arrangementet holdes i Rakkestad
kulturhus

Vedtak 29.1.13:


Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering og ber programkomiteen utarbeide
endelig forslag på bakgrunn av de innspill som framkom i møte

ORIENTERINGSSAKER:
Sak 10-13 Statistikk avvik
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 29.1.13:



Noen meldere savner svar. Sekretariatet bes sjekke og purre de som drøyer lenge med
svarene
Det er viktig at avviks meldes og svar gis uten unødig opphold.

Vedtak 29.1.13:


Administrativt samarbeidsutvalg tar statistikken til orientering

Sak 11-13 Statistikk utskrivningsklare pasienter
Vedtak 29.1.13:


Administrativt samarbeidsutvalg tar statistikken til orientering

Sak 12-15 utgår
EVENTUELT:








Det blir ikke dialyse i Askim i sommer (8 uker) av personalmessige årsaker. Dialyse vil kun
foregå i Fredrikstad og Moss. Pasientene det gjelder informeres direkte.
Det er viktig at det blir kommunisert godt ut.
Prosjekt mobilt røntgen mellom SØ, Fredrikstad og Sarpsborg har gått over i vanlig drift.
Det er skrevet avtale med bl.a. utgiftsfordeling. Det arbeides med å implementere
fengselstjenesten (særlig varetekt) i ordingen slik at det blir et treparts-samarbeid.
Viktig at demente / utrygge / dårlige pasienter fra sykehjem har følge av kjent personell når
de skal til undersøkelser bl.a. rtg / poliklinikk. Personalet på SØ har ikke kapasitet til å
ivareta disse pasientene som er kommunens anvsvar.
AMK melder at det er økende bestilling på ambulansetransport av pasienter mellom
sykehjemmene i kommunene. Hvis slike turer bestilles til midt på dagen (kl. 14 og utover),
da behovet for ambulansetransport er på det høyeste, vil disse turene ikke bli effektuert før
utover kvelden. AMK ønsker bestillinger tidligere på dagen (helst kl 9). Denne beskjeden
vil også bli sendt kommunene via samhandlingskontaktene.
Det er et problem med ivaretakelse av pasienter bl.a. i Halden når pasientene trenger
ambulanse fra Rtg etter stengetid der. I påvente av slik transport er disse pasienten SØ’s
ansvar. Samarbeid mellom AMK og sykehuset må kunne koordineres..
Enkelte barn som utskrives fra SØ trenger fortsatt behandling. Personalet i kommunen har
ikke alltid tilstrekkelig kompetanse på oppfølging av for eksempel av antibiotika eller andre
teknisk krevende behandlinger overfor disse barna. Saken bør tas opp overfor
barneavdelingen for å sikre forsvarlighet og kompetanse.

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

