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STATUSGJENNOMGANG
Agenda/Møteplan

BESLUTNINGSSAKER
Sak 032-14 Godkjenning av referat fra møte 27.februar 2014
Det har ikke kommet anmerkninger til det utsendte referatet. (vedlagt)
Behandling 30.1.14:

Forslag til vedtak 30.1.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg godkjenner referat fra 27.februar 2014
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Sak 033-14 Transfusjoner utenfor sykehus
Administrativt samarbeidsutvalg nedsatte den 21.november 2013 i sak 125-13 et klinisk utvalg med
følgende mandat: Utarbeide forslag til samarbeidsavtale og rutiner knyttet til blodtransfusjoner utenfor
SØ. Praktiske, økonomiske og administrative forhold knyttet til rekvirering og transport må skisseres.
Ansvarsforhold må avklares. Det må også belyses behov for kompetansesamarbeid, opplæringsbehov og
kvalitetssikring knyttet til denne type transfusjoner.
Utvalget har nå lagt frem sin rapport og den legges med dette frem for Administrativt samarbeidsutvalg til
drøfting. (Vedlagt)
SØ må iverksette et opplæringstilbud for 1 transfusjonsansvarlig / superbruker på hvert av de
sykehjem/helsehus som avtalen omhandler. SØ må også gjøre tilgjengelig aktuelle prosedyrer og elæringsprogram. Administrativt samarbeidsutvalg må også drøfte hvordan opplæring skal organiseres i
fremtiden, om det skal rettes mot hvert helsehus eller også omfatte øvrige sykehjem, når noen slutter og
nye kommer til.
Det er også ønske om transport av blodposer og blodprøver utenom SØ sine faste budruter. Det foreslås
herved at det innføres en prøveperiode ut 2014 for å kartlegge behov for og omfang av transport utenom
budrutene, samt for å få en oversikt over omfang av transfusjoner utenfor sykehus. Kostandene for
transport utenom budrutene dekkes av SØ, men det må føres eget prosjektregnskap for dette i
prøveperioden.
Kostnadene for en blodpose er kr. 1500,-. SØ vil i prøveperioden dekke denne kostnaden.
Det legges opp til at Administrativt samarbeidsutvalg evaluerer ordningen i første halvår 2015 basert på
erfaringstall for 2014.
Behandling 27.2.14:
 Det er ønskelig med opplæringstilbud til minst 2 fra hver kommune.
 Første og andre gangs transfusjon bør gjøres ved sykehus i tilfelle komplikasjoner.
 Det må komme frem at ikke lege må stå «bedside» under transfusjonen. Brukere må være
garantert at sykepleier er tilstede når transfusjonen foregår.
Vedtak 27.2.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg takker det kliniske utvalget for godt utført arbeid.
2. Administrativt samarbeidsutvalg slutter seg til de tiltak rapporten skisserer med de kommentarer
som fremkom i møtet.
3. Det innføres en prøveperiode ut 2014 for å kartlegge behov for og omfang av transport utenom
budrutene, samt for å få en oversikt over omfang av transfusjoner utenfor sykehus.
4. Kostnadene for transport og blodposer dekkes av SØ i prøveperioden.
5. Ordningen evalueres i første halvår 2015 basert på erfaringstall for 2014.
6. Saken settes opp til endelig beslutning i april møtet.

Behandling 3.4.14:
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Forslag til vedtak 3.4.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg slutter seg til de tiltak rapporten skisserer med de kommentarer
som fremkom i møtet.
2. Det innføres en prøveperiode ut 2014 for å kartlegge behov for og omfang av transport utenom
budrutene, samt for å få en oversikt over omfang av transfusjoner utenfor sykehus.
3. Kostnadene for transport og blodposer dekkes av SØ i prøveperioden.
4. Ordningen evalueres i første halvår 2015 basert på erfaringstall for 2014.

Sak 034-14 Avtale om styringsdata
Det vises til sakene 115-12, 122-12, 19-13, 103-13 og 139-13. 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.
Det kliniske utvalg for styringsdata har utarbeidet et forslag til «Avtale om produksjon og utveksling av
styringsdata mellom Sykehuset Østfold og kommunene i Østfold som er omfattet av overordnet
samarbeidsavtale». Avtalen regulerer samhandling rundt styringsinformasjon og analysearbeid knyttet til
dette mellom kommunene og sykehuset.
I Administrativt samarbeidsutvalg møtet den 12. desember 2013 fremkom det at flere av kommunene
meldte at de hadde fått betenkeligheter fra IT-ansvarlige i kommunene rundt den foreslåtte løsningen om
utveksling av data.
Det har blitt utarbeidet nytt forslag til avtalesett og det har blitt foretatt avklaringer i forhold til det ITtekniske og sikkerhetsmessige vedrørende datautvekslingen.
Vedlagt ligger:
o Sluttrapport fra klinisk utvalg for Styringsdata
o Avtale om produksjon og utveksling av styringsdata
o Styringsdata Avtale – Kommunale ø.hjelpsplasser
o Styringsdata Avtale – Somatiske spesialisthelsetjenester
Behandling 27.2.14:
 Det ble stilt spørsmål ved når samlet dataoversikt for ø. hjelp kunne være tilgjengelig for
kommunene når de rapporterte inn sine produksjonsdata til SØ innen den 10. i påfølgende måned.
Vedtak 27.2.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg takker det kliniske utvalget for vel utført arbeid
2. Administrativt samarbeidsutvalg tar avtaleforslagene til orientering med de innspill som fremkom i
møtet.
3. Sykehusets analyseavdeling skal gjøre de sammenlignbare data knyttet til kommunale
ø.hjelpsplasser tilgjengelig for kommunene innen utgangen av den påfølgende måned etter at
aktiviteten har funnet sted.
4. Saken settes opp til endelig beslutning i aprilmøtet.

Behandling 3.4.14:
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Forslag til vedtak 3.4.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg slutter seg til avtaleforslagene med de innspill som fremkom i
møtet.
2. Sykehusets analyseavdeling skal gjøre de sammenlignbare data knyttet til kommunale
ø.hjelpsplasser tilgjengelig for kommunene innen utgangen av den påfølgende måned etter at
aktiviteten har funnet sted.

Sak 035-14 Endret mandat for klinisk utvalg øyeblikkelig hjelp døgntilbud
I forbindelse med siste revidering av retningslinje 4 i sak 99-13 og 117-13 ble det tatt til orde for å endre
mandatet til det kliniske utvalget. Det ble pekt på at dette utvalget har en annen funksjon enn øvrige
kliniske utvalg. Det må vurderes om det kliniske utvalg skal omdøpes til faglige utvalg. Det ble også pekt på
at utvalget burde ha mulighet til å gjøre mindre endringer i retningslinje 4 basert på kliniske erfaringer.
Administrativt samarbeidsutvalg skulle da informeres om endringene gjennom referat.
Retningslinje 12 skisserer at Administrativt samarbeidsutvalg kan nedsette ulike underutvalg.
Et klinisk utvalg skal ha fastsatt mandat og tidsramme. Det skal være partssammensatt og i hovedregel
følge de samme prinsippene for representasjon og arbeidsform som administrativt samarbeidsutvalg.
For mindre omfattende oppgaver som krever rask utredning kan det nedsettes adhoc- grupper/
arbeidsutvalg med færre representanter.
Utvalget for øyeblikkelig hjelp døgntilbud har mer preg av å være et permanent utvalg og det kan derfor
være hensiktsmessig å kalle det for et faglig utvalg for å indikere at det skiller seg fra et klinisk utvalg. Et
faglig utvalg vil ha samme krav til representasjon og arbeidsform som administrativt samarbeidsutvalg. Det
vil ha eget mandat, men en langt videre tidsramme enn det som gjelder for kliniske utvalg.
På bakgrunn av dette foreslås det endret mandat for det Faglige utvalg for øyeblikkelig hjelp døgntilbud.
(Obs! Endringene i forslag til nytt mandat er understreket og i kursiv.)
Forslag til nytt mandat:
Faglig utvalg øyeblikkelig hjelp døgntilbud skal:
o Forvalte retningslinje 4 i samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Østfold og østfoldkommunene og
bidra til mest mulig likt og likeverdig tilbud i det kommunale øyeblikkelig hjelp tilbudet
o Beskrive pasientforløp med tilhørende prosedyrer og retningslinjer
o Risikovurdere pasienttilbudet med henblikk på kvalitet og pasientsikkerhet
o Beskrive indikatorer for medisinskfaglig og pasientvurdert kvalitet
o Beskrive kriterier og utvikle systemer for evaluering av tjenestetilbudet blant pasienter og
behandlere
o Bidra til å fremme hensiktsmessige IKT-løsninger som letter samhandlingen og øker
pasientsikkerheten
o Bidra til færre ø-hjelpsinnleggelser i spesialisthelsetjenesten samt redegjøre for de økonomiske
konsekvenser dette gir
Utvalget kan på bakgrunn av klinisk erfaring vedta mindre endringer i retningslinje 4 uten behandling i
ADMS. ADMS orienteres om endringene i form av referat.
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Behandling 27.2.14:
 Behandlingsprosedyre ved endring på retningslinje 4 i det faglige utvalg skal følge samme to-trinns
behandling som benyttes i ADMS og forutsetter konsensus.
 Administrativt samarbeidsutvalg har mulighet til å overprøve endringer det faglige utvalg gjør i
retningslinje 4.
Vedtak 27.2.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering med de merknader som fremkom i
møtet.
2. Saken settes opp til endelig beslutning i april møtet.
Behandling 3.4.14:

Forslag til vedtak 3.4.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg slutter seg til at klinisk utvalg for ø.hjelp og døgnbehandling
endrer status til faglig utvalg, og at mandatet endres i tråd med forslaget i saken.
2. Behandlingsprosedyre ved endring på retningslinje 4 i det faglige utvalg skal følge samme to-trinns
behandling som benyttes i ADMS og forutsetter konsensus.
3. Administrativt samarbeidsutvalg har mulighet til å overprøve endringer det faglige utvalg gjør i
retningslinje 4.
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DRØFTINGSSAKER
Sak 036-14 Fastlegenes rolle – 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.
I sak 79-13 etablerte Administrativt samarbeidsutvalg et adhocutvalg som skulle se nærmere til gode tiltak
og løsninger. Saken var til drøfting i februarmøtet hvor kommunerepresentantene hadde flere
bemerkninger til forslaget. Etter møtet ble disse bemerkningene sendt skriftlig til sekretariatet.
Det framgår der at kommunene ikke kan godta flere av de punktene utvalget så som viktige for å utvikle
samarbeidet med fastlegene. Sekretariat konkluderer dermed med at man da står igjen med den
opprinnelige praksiskonsulentordningen som er nedfelt i fastlegeforskrift og rammeavtale.
Sykehuset Østfold vil dermed lyse ut 5 PKO-stillinger, hver i 20 % (+ 10 % ekstra til koordinator), som
planlagt. Ordningen vil evalueres fortløpende på bakgrunn av erfaring og ny veileder for PKO for å sikre
godt resultat av denne investeringen for sykehuset og fastlegene.
Behandling 27.2.14:
 Positivt med forslag om økt stillingsramme for praksiskonsulentene samt at det kobles mot
helsehusregionene.
 Løsningsforslag, funksjonsbeskrivelse og avtale inneholder formuleringer som kan oppfattes som
inngrep i det som er et kommunalt ansvar. Dette må omformuleres.
Vedtak 27.2.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg sender saken tilbake til sekretariatet for bearbeiding i tråd med
signalene i møtet.
2. Saken legges frem for Administrativt samarbeidsutvalg til ny drøfting i aprilmøtet.
Behandling 3.4.14:

Vedtak 27.2.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til etterretning
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Sak 037-14 Oppfølging av samarbeidsavtalen - Gråsoner og grenseflater
I Sak 7-13 vedtok administrativt samarbeidsutvalg at punkt om at gråsoner og grenseflater skal være fast
punkt på agendaen i hvert møte.
Det er innmeldt to tilfeller hvor en person har falt i hjemmet og ikke hatt mulighet til å komme seg opp. I
det ene tilfellet har pasient selv ringt 113. Det avklares at personen ikke er skadet, men kun trenger
bistand til å komme seg opp igjen. 113 kontakter Legevakten som i sin tur kontakter Nattpatruljen. De
nekter å rykke ut da brukeren ikke er innskrevet i Tjeneste hjemmesykepleie eller som bruker av
trygghetsalarm. I nøden måtte da ambulansepersonell hjelpe til. AMK melder dette som avvik da en ikke
anser denne form for bistand som en oppgave for spesialisthelsetjenesten.
I det andre tilfellet er det pårørende som kontakter 113 da ektefellen har falt på gulvet og de ikke klarer å
få vedkommende opp igjen. Det er ingen skader, vedkommende puster greit og er våken. 113 kontakter
legevakten og ber hjemmesykepleien rykke ut og bistå vedkommende. Hjemmesykepleien nekter å reise
ut da de mener dette ikke er deres ansvar. 113 tar da kontakt med Brann Øst og ber dem bistå under
henvisning til at dette er et kommunalt ansvar. AMK melder også dette som avvik under samme
henvisning som ovenfor.
Avviksmeldingene har vært til behandling i gjeldende kommune som viser til at de prioriterer brukere som
er innskrevet i hjemmesykepleien og at det ligger en skjønnsmessig vurdering bak om de skal yte akutt
hjelp til andre enn innskrevne brukere. Det fremholdes at tjenester til enhver tid gis i samsvar med
tilgjengelige ressurser.
Behandling 3.4.14:

Forslag til vedtak 3.4.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar de to tilfellene til orientering, og ber partene om å sørge for at
slike tilfeller løses på beste effektive omsorgsnivå i tråd med samhandlingsreformens intensjon.

Sak 038-14 Kompetansesamarbeid – deling og heving
I handlingsplanen for ADMS er et av innsatsområdene Kompetansesamarbeid – deling og heving, med
følgende underpunkter:
 Rett kompetanse av avgjørende for en vellykket gjennomføring av samhandlingsreformen
 Identifisering av kompetansebehov og iverksetting av målretta tiltak må gjøres i nært
samarbeid mellom partene for å sikre forsvarlig og god pasientbehandling
Administrativt samarbeidsutvalg nedsatte i sak 137-13 en arbeidsgruppe med følgende mandat:
o Med bakgrunn i saksfremlegget og de innspill som fremkom i ADMS møtet utarbeider
arbeidsgruppen forslag til hvordan partene kan sikre et mer systematisk
kompetansesamarbeid med fokus på kompetansedeling og kompetanseheving.
o Utarbeide oppdatert oversikt over eksisterende arenaer for kompetansedeling, der begge
parter er involvert, samt lage forslag til hvordan sekretariatet for ADMS til enhver tid kan
ha en oversikt over eksisterende kompetansedelingstiltak.
o Utarbeide forslag til konkretisering av samarbeidsavtalens retningslinje 7 pkt. 4.
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o

Se på hvordan kompetanseutviklingstiltak kan gjøres kjent og tilgjengelig for den annen
part der dette anses relevant, samt hvordan partene kan samarbeide om tiltak, der dette
vurderes hensiktsmessig, kvalitativt tilstrekkelig og effektivt.
o Ved forslag om opprettelse av nye møteplasser mellom partene, er det vesentlig at avtalte
overordnede samhandlingsstrukturer brukes (jfr. Samarbeidsavtalen). Dette for å sikre god
forankring og oversikt over eksisterende møteplasser, likeverd mellom partene, god
ressursutnyttelse og koordinering av kompetanseutviklingstiltak.
o Arbeidsgruppen oversender sitt forslag til sekretariatet for ADMS innen 15.mars 2014.
Arbeidsgruppen har nå fremlagt sin rapport. (vedlegg)
Arbeidsgruppen har avdekket at det for mange av behovene for kompetansedeling som det meldes om
allerede finnes etablerte tiltak/arenaer på, så det er tydelig at disse ikke er godt nok kjent.
Arbeidsgruppen foreslår at det opprettes et permanent fagutvalg som får ansvar for å ivareta
kompetansesamarbeidet. Formål med et slikt fagutvalg skal være å sikre et forutsigbart, strukturert og
målrettet samarbeid som ivaretar og videreutvikler kompetanseutvekslingen mellom kommunene i
Østfold og Sykehuset Østfold HF. Fagutvalget skal kunne være et rådgivende organ for Administrativt
samarbeidsutvalg.
Fagutvalget skal sørge for å holde oversikt over de ulike arenaene og tiltakene for kompetansedeling, samt
utarbeide planer for kommende år. Rapporter og planer legges frem for Administrativt samarbeidsutvalg.
På bakgrunn av nasjonale føringer og retningslinje 7 i samarbeidsavtalen, oppfordrer arbeidsgruppen til at
det nedsettes en egen arbeidsgruppe som kan konkretisere ytterligere oppdrag og mandat til et utvalg for
felles forskning og innovasjon. Det anbefales en bred tilnærming i forhold til sammensetting av
arbeidsgruppen, slik at en kan kartlegge muligheter og potensial, samt tenke nytt.

Behandling 3.4.14:

Forslag til vedtak 3.4.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg takker arbeidsgruppen for godt utført arbeid.
2. Administrativt samarbeidsutvalg tar arbeidsgruppens anbefalinger til orientering med de innspill
som fremkom i møtet.
3. Saken settes opp til endelig beslutning i mai møtet.

Sak 039-14 Rehabiliteringsforløp - Fedme
Administrativt samarbeidsutvalg vedtok i sak 38-13 Overordnet metodikk for forpliktende
rehabiliteringsforløp. Det ble samtidig vedtatt å nedsette arbeidsgrupper som skulle utarbeide forslag til
rehabiliteringsforløp for de store pasientkategoriene, som er prioritert i SØs oppdragsdokument for 2013:
o Hofte-/ kneleddsartrose
o Fedme
o Myalgi
o Hjerneslag
Arbeidsgruppenes forslag var gjenstand for drøfting på rehabiliteringskonferansen 31.oktober i 2013.
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Administrativt samarbeidsutvalg behandlet forløp for Hofte-/kneleddsartrose, Myalgi og Hjerneslag i sak
03-14. Forløp for fedme var ikke ferdigstilt på det tidspunkt.
Behandling 30.1.14:
 Kommunene er mer innrettet mot funksjon enn diagnose i motsetning til SØ.
 Brukerne er bekvemme med fokus på diagnose, og ønsker at partene skal forplikte seg.
Vedtak 30.1.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg er enig i den oppgavedeling som fremkommer av de skisserte
forløp for Hofte-/kneleddsartrose, Myalgi og Hjerneslag.
2. Partene vil legge de skisserte forløpene til grunn når det etableres andre rehabiliteringsforløp.
3. Forløp for fedme legges frem for Administrativt samarbeidsutvalg til drøfting i februarmøtet.
4. Andre forløp innen rehabilitering skal utarbeides etter samme mal som her er benyttet.
Rehabiliteringsforløp for fedme foreligger nå (vedlegg).
Behandling 3.4.14:

Forslag til vedtak 3.4.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar forløp for fedme til orientering
2. Saken settes opp til beslutning i mai møtet.

Sak 040-14 Tillitsvalgtes representasjon i Administrativt samarbeidsutvalg
I forbindelse med konstituering av Administrativt samarbeidsutvalg i januar i år ble det rettet en
forespørsel til de ansattes organisasjoner om de kunne komme med forslag på en representant som skulle
være observatør. Det kom da tilbakemelding hvor organisasjonen viste til felleserklæring fra KS, Spekter,
LO, Unio, YS og Akademikerne inngått i Oslo 30.mars 2011. Sekretariatet hadde møte med de ansattes
organisasjoner den 21.februar i år for å drøfte hvordan en kunne sikre ansatt representasjon og god
informasjonsflyt mellom organisasjonene og Administrativt samarbeidsutvalg.
Arbeidstakerorganisasjonene opprettholder sin anbefaling om at antall observatører fra de ansattes
organisasjoner utvides fra en til fire representanter med henholdsvis en fra hver av hovedorganisasjonene
LO, Unio, YS og Akademikerne. Begrunnelsen er henvisning til felleserklæringens anbefalinger samt at
organisasjonene anser at det er sårbart med bare en representant. Det fremholdes at de ansattes
organisasjoner har mye å bidra med for å kunne få Samhandlingsreformen til å lykkes best mulig.
Den aktuelle problemstillingen ble tidligere drøftet da Administrativt samarbeidsutvalg behandlet
overordnet samarbeidsavtale og retningslinje 12, som regulerer sammensettingen av Administrativt
samarbeidsutvalg.
Administrativt samarbeidsutvalg er et representativt organ som bygger på samhandling mellom en rekke
aktører. Det er lagt opp til at saker behandles i to trinn. Først drøftes sakene i utvalget, deretter har den
enkelte representant mulighet til å forankre sine standpunkt hos dem de representerer før saken på nytt
behandles og beslutning fattes i Administrativt samarbeidsutvalg. Oversikt over utvalgets ulike
representanter, innkallinger og referater er offentlig tilgjengelig på sykehusets hjemmesider slik at alle
berørte har mulighet til å ha innsyn i sakene som behandles og mulighet til å kunne kontakte
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representantene. Utfordringen for samtlige representanter i Administrativt samarbeidsutvalg er å sikre
informasjonsflyt og påvirkningsmulighet for de som måtte bli berørt av sakene som behandles.
Det er i dag tre observatørplasser i Administrativt samarbeidsutvalg med møte-, tale- og forslagsrett. Det
er en fra fastlegene i fylket, en fra brukerorganisasjonene og en fra ansattes organisasjoner. Administrativt
samarbeidsutvalg må ta stilling til om utvalget skal økes med ytterligere tre observatører med møte-, taleog forslagsrett og at retningslinje 12 da som eventuell konsekvens må endres.
Saken legges frem uten innstilling.
Behandling 3.4.14:

Forslag til vedtak 3.4.14
1. x

Sak 041-14 Samarbeid sykehus og kommuner i forbindelse med innflytting på Kalnes
Det er behov for samarbeid med kommunene i sammenheng med klinisk ibruktakelse (KIB) av det nye
sykehuset på Kalnes i nov 2015. Nytt sykehus på Kalnes tas klinisk i bruk mai og november 2015. De ulike
tidspunktene er beskrevet som KIB1 og KIB 2. KIB 1 omhandler elektiv somatisk virksomhet og psykisk
helsevern. KIB 2 omhandler øvrig virksomhet, inkludert alle akuttfunksjoner.
KIB 1 - gjennomføring 4. mai - 1. juni 2015 for:
 dialyse og nyrepoliklinikk (fra Moss)
 nevrologisk poliklinikk
 øre, nese, hals poliklinikk og høresentral
 mammografiscreening
 nukleærmedisin
 psykisk helseverns virksomhet på Veum
KIB 2 - Følgende fagområder og støttefunksjoner skal alle stenges ned i Fredrikstad og reetableres på
Kalnes 2. november 2015:
 medisin
 kirurgi
 ortopedi
 kvinneklinikken (føde, barsel, gyn)
 barne- og ungdomssenter, nyfødtintensiv og barnehabilitering
 nevrologi
 øre-nese-hals
 akuttmottak, observasjonspost og korttidspost
 anestesi og operasjon
 intensiv og intermediær/overvåkning
 radiologi inkludert nukleærmedisin
 senter for laboratoriemedisin inkludert kapell
 fysioterapi, ergoterapi, sosionom
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Kort oppsummert flyttes det noen elektive somatiske funksjoner i mai 2015, mens samtlige
akuttfunksjoner med tilhørende støttefunksjoner flyttes i november 2015. I en kort perioden hvor man tar
ned aktiviteten ved sykehuset i Fredrikstad, og samtidig øker driften i sykehuset på Kalnes, er det behov
for et utvidet samarbeid med kommunene. Selve planlegging av dette samarbeidet med inngåelse av
avtaler skal sluttføres innen september 2014, mens den mer operative delen av dette arbeidet kommer i
forbindelse med flyttingen november 2015.
Sykehuset ber derfor at det oppnevnes en representant fra hvert legevaktsdistrikt/ helsehus som kan delta
i en arbeidsgruppe for å planlegge dette samarbeidet. Det er ønskelig at vedkommende har
medisinskfaglig kompetanse og beslutningsmyndighet (evt. delegert beslutningsmyndighet).
På denne bakgrunn foreslås det at det etableres en arbeidsgruppe bestående av:
Mossedistriktet
Indre Østfold
Fredrikstad/Hvaler
Sarpsborg/Rakkestad
Halden/Aremark
Liv Marit Sundstøl
SØ
Odd Petter Nilsen
SØ
Thomas Lie
SØ

Behandling 3.4.14:

Forslag til vedtak 3.4.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering med de kommentarer / innspill som
fremkom i møtet.
2. Kommunene melder inn deltakere til arbeidsgruppen til sekretariatet.
3. Saken settes opp til beslutning på mai møtet

Sak 042-14 Revisjon av retningslinje 5 etter innføring av PLO-meldinger
Bakgrunn
Retningslinje 5.0 – Utskrivning / overføring av pasienter fra SØ til kommunehelsetjenesten, ble sist gang
vedtatt i administrativt samarbeidsutvalg 29.1.2013.
Etter den tid har meldingsutvekslingen mellom sykehus og kommuner, ved bruk av telefon og
papirskjemaer, blitt erstattet med elektroniske pleie- og omsorgsmeldinger (PLO).
På bakgrunn av dette er det behov for å tilpasse retningslinjen med tilhørende Rutine 5.1 til ny ordning slik
at den er i overensstemmelse med dagens praksis.
Samtidig er det foretatt noen få opprettinger av faktiske feil.
Vedlagt er:
Vedlegg 1 - Retningslinje 5.0 som ble vedtatt 29.1.13 med synlige rettelser ( «spor endring»)
Vedlegg 2 - Retningslinje 5.0 versjon 0.9 – forslag til nytt revidert dokument
Vedlegg 3 - Rutine 5.1 for samhandling om utskrivning /overføring fra SØ – revidert forslag
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Behandling 3.4.14:

Forslag til vedtak 3.4.14:
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering med de kommentarer som framkom
under behandlingen
2. Retningslinje 5.0 og Rutine 5.1 legges fram til vedtak i møte 8. mai

ORIENTERINGSSAKER
Sak 043-14 Statistikk avviksmeldinger
Administrativt samarbeidsutvalg har vedtatt en saksbehandlingstid på 30 dager for samhandlingsavvik.
Her følger en oversikt over avvik for januar og februar som viser type avvik som er meldt samt
behandlingstid for de lukkede avvik samt total behandlingstid for gjeldende måneds avvik.
Status over samhandlingsavvik for januar 2014, saksbehandlingstid pr. 25.mars 2014:
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Her følger oversikt over samhandlingsavvik for februar 2014, saksbehandlingstid pr. 25.mars 2014:

Behandling 3.4.14:

Forslag til vedtak 3.4.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering
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Sak 044-14 Statistikk utskrivningsklare pasienter
Oversikt over utskrivningsklare pasienter innen somatikk vil bli ettersendt

Oversikt over utskrivningsklare pasienter innen Psykiatri for januar-februar måned:

Behandling 3.4.14:

Forslag til vedtak 3.4.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering
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Sak 045-14 Referat fra kliniske utvalg / annet
Vedlagt foreligger følgende rapporter:
a) Årsrapport til kommuneleger med smittevernansvar
b) Referat fra fysionettverk arbeidsgruppe 120214
c) Referat 260214 fra arb.gr. Kompetansesamarbeid
d) Referat 280214 fra klin.utv. retningslinje 2 – koordinerte tjenester
e) Referat 190314 fra klin.utv. retningslinje 2 – koordinerte tjenester

Sak 046-14 Status etablering av Helsehus-Sarpsborg
I samråd med leder av Administrativt samarbeidsutvalg er det besluttet at denne saken utsettes til møtet i
mai.
Behandling 3.4.14:

Forslag til vedtak 3.4.14
1. Saken utsettes til møtet i mai.

Sak 047-14 SØ 2015
Sak 048-14 Info om endringer som kan påvirke den annen part
Per Weydahl skal over i ny stilling. SØ vil oppnevne ny representant til erstatning for ham i Administrativt
samarbeidsutvalg. Weydahl leder i dag det faste utvalget for ø.hjelp og døgnbehandling. Sekretariatet vil
utarbeide drøftingssak til neste møte i Administrativt samarbeidsutvalg hvor nytt medlem går inn fra SØ til
erstatning for Weydahl. Det vil også bli foreslått at kommunene overtar lederskapet i det faste utvalget og
at SØ tar sekretariatsfunksjonen.

EVENTUELT


x
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