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BESLUTNINGSSAKER
Sak 088-14 Godkjenning av referat fra møte 5.juni 2014
Det har ikke kommet anmerkninger til det utsendte referatet. (vedlagt)
Behandling 4.9.14:

Forslag til vedtak 4.9.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg godkjenner referat fra 5.juni 2014

Sak 089-14 Sluttrapport fra klinisk utvalg for retningslinje 2-kooordinerte tjenester
Retningslinje 2 omfatter alle personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester.
Administrativt samarbeidsutvalg vedtok i sak 006-14 å nedsette et klinisk utvalg som skulle belyse hvordan
samarbeidet mellom forvaltningsnivåene kan utøves til beste for pasienten, sikre god og riktig
informasjonsflyt til de berørte instansene, med avklart ansvarsfordeling.
Det kliniske utvalget har nå ferdigstilt sin sluttrapport med anbefalinger. (vedlagt)
Vedlagt er også er adresseliste til kommunene som bør kvalitetssikres slik at adressene stemmer.
Drøfting 5.6.14:
 Mette Thomson redegjorde for utvalgets arbeid og presenterte sluttrapporten.
 Bra at det er felles system for psykiatri og somatikk.
 Håper at det oppryddingsarbeidet det kliniske utvalget har gjort fører til et mer oversiktlig system
for brukerne.
 I rapportens pkt. 2,7 må det presiseres at PLO-melding skal brukes der det er mulig, ellers brukes
eget meldeskjema.
 Sekretariatet må se videre på anbefalingen i pkt. 4,0 om hva slags kompetanse koordinator skal ha
og legge frem egen sak på det.
Resultat av drøfting 5.6.14:
1. Administrativt samarbeidsutvalg takker det kliniske utvalget for godt utført arbeid.
2. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering med de synspunkter som fremkom i
møtet.
3. Endelig avgjørelse i saken fattes i september møtet
Behandling 4.9.14:

Forslag til vedtak 4.9.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg takker det kliniske utvalget for godt utført arbeid og slutter seg til
de anbefalinger utvalget kommer med.
2. I rapportens pkt. 2,7 må det presiseres at PLO-melding skal brukes der det er mulig, ellers brukes
eget meldeskjema.
3. Sekretariatet sørger for at meldeskjemaet blir tilgjengelig fra sykehusets datasystem -DIPS.
4. Partene arbeider for at anbefalingene blir fulgt opp, og melder tilbake til Administrativt
samarbeidsutvalg om fremdriften i implementeringen.
5. Sekretariatet ser videre på anbefalingen i pkt. 4,0 om hva slags kompetanse koordinator skal ha og
legger frem egen sak på det.

~3~

Sak 090-14 Revidert retningslinje 4
I forbindelse med drøftingssak 056-14 om Opplæring av ALERT instruktører i kommunene fremkom det et
behov for å presisere et par punkter i retningslinje 4 – øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene.
Revidert forslag til retningslinje 4 med endringssporing er vedlagt.

Drøfting 5.6.14:

Resultat av drøfting 5.6.14:
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering
2. Endelig avgjørelse i saken fattes i september møtet
Behandling 4.9.14:

Forslag til vedtak 4.9.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg godkjenner retningslinje 4 med de nevnte endringene.

DRØFTINGSSAKER
Sak 091-14 Utskrivning av pasienter uten trygderettigheter – lovlig og ulovlig opphold.
Fra tid til annen behandler sykehuset pasienter uten trygderettigheter, det kan være pasienter med lovlig
opphold i Norge og pasienter med ulovlig opphold. Noen av disse pasientene kan ha behov for helse-,
omsorgs- og sosiale tjenester i kommunen etter sykehusoppholdet. I Oslo og Akershus har de sett behovet
for å utarbeide en egen avtale i tillegg til eksisterende samarbeidsavtale, som beskriver ansvar og
oppgaver knyttet til disse forholdene. Sekretariatet foreslår at Administrativt samarbeidsutvalg godkjenner
et vedlegg til rutine 5 som kan være dekkende for disse problemstillingene i Østfold. (vedlagt)
Drøfting 4.9.14:

Forslag til resultat av drøfting 4.9.14:
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering med de bemerkninger som fremkom i
møtet.
2. Endelig avgjørelse i saken fattes i oktober møtet

Sak 092-14 Oppnevne programkomité for samhandlingsforum 2015
Som beskrevet i retningslinje 12 til samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Østfold og kommunene skal det
arrangeres samhandlingsforum en gang i året.
Samhandlingsforum har som formål å skape en arena for drøfting av ulike tema som omhandler
samhandling, fag- og tjenesteutvikling, undervisning og veiledning. Forumet avholdes årlig
(i april) og målgruppe er fagpersonell og ledere. Partene har selv et ansvar for å melde inn temaer.
Arbeidet med planlegging og gjennomføring ledes av administrativt samarbeidsutvalgs sekretariat.
Programkomité med representasjon fra begge parter utpekes innen 01. november året før samlingen.
Det må besluttes konferansested og nedsettes programkomité som utarbeider forslag til program.
Programkomiteen bør bestå av minst en deltaker som har vært med i komiteen tidligere. I tillegg bør
deltakerne i komiteen bidra med utføring av praktiske oppgaver underveis og på konferansedagen.

~4~

Samhandlingsforum ble i 2014 avholdt i Rakkestad Kulturhus
Administrativt samarbeidsutvalg skal i dagens møte drøfte mulige temaer for samhandlingsforum, komme
med forslag til deltakere til programkomiteen og finne egnede datoer for arrangementet.
Programkomité:
Fredrikstad region
SØ- samhandling
Odd Petter Nilsen
Sarpsborg region
SØ-samhandling
Jon J. Gåsvatn
Moss region
SØ- psykiatri
Ragnhild Tranøy
Halden region
SØ- somatikk
Stine Olsen
Askim region

Drøfting 4.9.14:

Forslag til resultat av drøfting 4.9.14:
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering med de bemerkninger som fremkom i
møtet.
2. Kandidater til programkomité meldes inn til sekretariatet.
3. Endelig avgjørelse i saken fattes i oktober møtet

Sak 093-14 Møteplan 2015
Møteplan for administrativt samarbeidsutvalg skal vedtas i god tid før neste halvår.
Sekretariatet foreslår at møtene fortsatt holdes på torsdager til samme tid og vil foreslå følgende datoer:
29. januar
17.september

26.februar
15.oktober

26.mars
26.november

21.mai
17.desember

18.juni

Drøfting 4.9.14:

Forslag til resultat av drøfting 4.9.14:
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering med de bemerkninger som fremkom i
møtet.
2. Endelig avgjørelse i saken fattes i oktober møtet

Sak 094-14 Forberedelser til partnerskapsmøte.
I henhold til retningslinje 12 skal det avholdes partnerskapsmøte 2 ganger pr. år (fortrinnsvis oktober og
mars). Ved en inkurie er det ikke avholdt partnerskapsmøte siden november 2013. Av den grunn er heller
ikke årsberetning for Administrativt samarbeidsutvalg for 2013 godkjent enda. Sekretariatet arbeider ut fra
en tentativ dato 3.november hvor en planlegger å avholde neste partnerskapsmøte. Årsberetningen samt
oppfølging av strategisk årsplan med satsingsområder (handlingsplan 2014) skal behandles på dette
partnerskapsmøtet.
Forslag til årsberetning for 2013 ligger vedlagt. Vedtatt handlingsplan for 2014 med kommentarer ligger
vedlagt.
Det skal utarbeides ny strategisk årsplan med satsingsområder (handlingsplan 2015). Forslag er vedlagt.
I henhold til retningslinje 12 skal partnerskapsmøtet også fastsette kvalitetsparametre og drøfte resultater.
Drøfting 4.9.14:

Forslag til resultat av drøfting 4.9.14:
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1. Administrativt samarbeidsutvalg tar følgende dokumenter til orientering med de bemerkninger
som fremkom i møtet:
a. Årsberetning for 2013
b. Handlingsplan 2014 med kommentarer
c. Forslag til strategisk årsplan med satsingsområder (handlingsplan 2015)
2. Endelig avgjørelse i saken fattes i oktober møtet

Sak 095-14 Behov for endringer i samarbeidsavtalen
I overordnet samarbeidsavtale punkt 14 tredje avsnitt står følgende:
«Partene er enige om å gjennomgå avtalen hvert år og sørge for jevnlig rapportering og
evaluering. Partnerskapsmøtet har ansvar for å evaluere avtalen ved innhenting av erfaringer gjennom
administrativt samarbeidsutvalg.»
Administrativt samarbeidsutvalg må drøfte om det er behov for å endre den overordnede
samarbeidsavtalen eller om utvalget skal anbefale at avtalen videreføres med samme ordlyd.
Administrativt samarbeidsutvalg har delegert fullmakt til å revidere de tilhørende retningslinjer.

Drøfting 4.9.14:

Forslag til resultat av drøfting 4.9.14:
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering med de bemerkninger som fremkom i
møtet.
2. Endelig avgjørelse i saken fattes i oktober møtet

Sak 096-14 Opprette klinisk utvalg for retn.linje 8 – samarbeid om jordmortjenester
Sykehuset Østfold ved kvinneklinikken har som målsetning å utarbeide en ny og forpliktende
samarbeidsavtale med kommunehelsetjenesten for å styrke barselomsorgen. De nye nasjonale
retningslinjene fra Helsedirektoratet 2014: «nytt liv og trygg barseltid for familien» vurderer det som like
trygt med oppfølging i hjemmet som i føde/barselavdeling. Anbefalingene er hjemmebesøk av jordmor
innen første/andre døgn etter hjemreise fra føde/barselavdelingen, eller etter tre døgn dersom kvinnen
har gode erfaringer fra tidligere fødsel. Retningslinjene angir ikke hvem som er ansvarlig for denne
oppfølgingen.
2.nov 2015 vil føde/barselavdelingen i Østfold ligge på Kalnes. Dette medfører færre barselplasser enn vi
disponerer i dag: 25 enerom mot 30. Antall sengeplasser til inneliggende kvinner med risikosvangerskap
reduseres fra 8 til 5. Barselpoliklinikken reduserer arealene fra to til ett rom. Arealforminskningen
medfører at det i perioder vil være mulig at mor og barn skrives ut fra barselavdelingen tidligere enn i dag.
Sykehuset Østfold har som satsningsområde å heve kvaliteten på barselomsorgen ved å praktisere en
individuell tilpasset liggetid for kvinnene. Blant annet kan dette medføre tidligere hjemreise enn i dag, men
dette skal basere seg på frivillighet. Tidlig hjemreise defineres som 6 – 36 timer etter fødselen noe som
kun egner seg for selekterte kvinner. For å gjennomføre individuell barselomsorg er det en forutsetning at
tilbudet i hjemmet er forutsigbart og velorganisert. Det er nødvendig at systemene for kommunikasjon og
informasjon innad og mellom tjenestenivåene optimaliseres der kommunikasjons-kanalene er åpne 7
dager i uken. Det er essensielt at vi kommer til enighet om en forpliktende oppgave- og ansvarsfordeling
mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.
På denne bakgrunn foreslås det at det nedsettes et klinisk utvalg som får i oppgave å oppdatere dagens
retn.linje 8 – samarbeid om jordmortjenester som følge av nye nasjonale retningslinjer, samt utarbeide
forslag til tilhørende avtale/rutine som skisserer oppgave- og ansvarsfordeling knyttet til barselsomsorgen.
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Det bør foretas en risikovurdering av praksis rundt utskrivning fra barselavdelingen som legges til grunn for
det kliniske utvalgets utforming av avtale/rutine. (referanser vedlagt)
Mandat for det kliniske utvalget:
 Få utarbeidet en risikokartlegging/vurdering av praksis rundt utskrivning fra barselavdelingen med
bistand fra kvalitetsavdelingen og nødvendige fagpersoner til en tverrfaglig vurdering.
 Revidere retningslinje 8 i samarbeidsavtalen slik at den tydelig skisserer oppgave- og
ansvarsfordelingen knyttet til jordmortjenester og barselomsorg basert på Nasjonal faglig
retningslinje for barselomsorgen – Nytt liv og trygg barseltid for familien
 Utarbeide nødvendige rutiner som kan knyttes til retningslinje 8 som vedlegg.
 Utvalget skal skissere hvordan revidert retningslinje og tilhørende rutiner skal kunne
implementeres på en god måte.
 Utvalget leverer sin sluttrapport til Administrativt samarbeidsutvalg innen 20.desember 2014.
Det kliniske utvalget får følgende sammensetting:
Fredrikstad region
Sarpsborg region
Moss region
Halden region
Askim region

SØ
SØ
SØ
SØ
SØ

Drøfting 4.9.14:

Forslag til resultat av drøfting 4.9.14:
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering med de bemerkninger som fremkom i
møtet.
2. Kandidater til det kliniske utvalget meldes inn til sekretariatet.
3. Endelig avgjørelse i saken fattes i oktober møtet

Sak 097-14 Opprette klinisk utvalg for retn.linje 10 – samarbeid om forebygging
Administrativt samarbeidsutvalg besluttet i sak 71-14 at sekretariatet skulle utarbeide en sak om
oppretting av et klinisk utvalg som ser nærmere på revidering av retningslinje 10 – samarbeid om
forebygging og det videre arbeidet med kommunale lærings- og mestringstilbud.
Kommunene går i litt ulike retninger i forhold til forebygging, læring og mestring. Feltet er stort og et
klinisk utvalg må derfor spisse tilnærmingen og ha fokus på de delene av folkehelsearbeidet og det
forebyggende og helsefremmende som kommunene og SØ kan samarbeide om.
Frisklivssentraler og kommunale lærings- og mestringssentre/tilbud henger nært sammen med hensyn til
innhold og målgrupper. Det finnes ingen fasit for hvordan tjenestene skal organiseres i de ulike
kommunene og i samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste og andre sektorer.
Det anbefales at utvalget får et litt åpent mandat, med noen føringer. Sekretariatet vil også anbefale at de
merknader som har kommet frem i Administrativt samarbeidsutvalg sin behandling av saken om
kommunenes tilbud om hverdagsmestring (71-14) samt drøfting og behandling av denne saken sendes
over til det kliniske utvalget sammen med mandatet.
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Mandat for det kliniske utvalget:
 Revidere retningslinje 10 i samarbeidsavtalen slik at den tydelig skisserer de delene av
folkehelsearbeidet og det forebyggende og helsefremmende som kommunene og SØ kan
samarbeide om, oppgavedeling og ansvar.
 Se på hvordan en gjennom lærings- og mestringstilbud kan sikre tidlig intervensjon mot
sykdomsutvikling, samt få en bredere tilnærming til mestring av sykdom eller funksjonssvikt.
 Utvalget skal skissere hvordan revidert retningslinje skal kunne implementeres på en god måte.
 Utvalget leverer sin sluttrapport til Administrativt samarbeidsutvalg innen 15.februar 2015.
Det kliniske utvalget får følgende sammensetting:
Fredrikstad region
Sarpsborg region
Moss region
Halden region
Askim region

SØ
SØ
SØ
SØ
SØ

Drøfting 4.9.14:

Forslag til resultat av drøfting 4.9.14:
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering med de bemerkninger som fremkom i
møtet.
2. Endelig avgjørelse i saken fattes i oktober møtet

ORIENTERINGSSAKER
Sak 098-14 Korrigering av retningslinjer til overordnet samarbeidsavtale
Som følge av vedtak i Administrativt samarbeidsutvalg, endringer av lovverk eller andre endrede
forutsetninger, kan det være behov for å foreta mindre endringer og retting av språklige feil i
retningslinjene tilhørende overordnet samarbeidsavtale. Disse endringene legges frem for Administrativt
samarbeidsutvalg som orienteringssak og anses for godkjente endringer med mindre Administrativt
samarbeidsutvalg ønsker å gjøre om saken slik at den følger ordinær beslutningsprosess.
Retningslinje 2: Helsetjenester endret overskrift til helse- og omsorgstjenester
Retningslinje 5: Helsetjenester endret i dokumentet til helse- og omsorgstjenester
Retningslinje 11: Endret som følge av beslutning i sak 69-14 og 80-14. Prosedyre for «Alarmering av lege i
vakt i kommunene ved ”rød respons”» og «Dokumentasjon fra kommunen ved henting av pasient med
ambulanse» legges inn i retningslinjen som vedlegg. (Pleiepersonell endret til helsepersonell)
Retningslinje 12: Endret som følge av beslutning i sak 52-14 samt organisatorisk endring i SØ.
Behandling 4.9.14:

Forslag til vedtak 4.9.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering
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Sak 099-14 Samhandlingsavtale med senter for Laboratoriemedisin (SLM)
Administrativt samarbeidsutvalg har vedtatt sluttrapport klinisk utvalg – laboratorietjenester i sak 119/13
den 21.11.2013 og sluttrapport klinisk utvalg – blodtransfusjoner utenfor sykehuset i sak 33/14 den
3.4.2014.
I den forbindelse har Senter for laboratoriemedisin (SLM) utarbeidet en avtale som bygger på innholdet i
disse sluttrapportene og beskriver hvordan partene samarbeider om prøvetaking, rekvirering, transport og
svar på blodprøver tatt på Helsehusene i Østfold for analysering i Sykehuset Østfold, og rekvirering og
transport av blod til transfusjon på de helsehus og sykehjem avtalen omfatter
Forslag til avtale og 7 vedlegg som beskriver og forplikter begge parter er sendt ut til de aktuelle
avtalepartene for undertegning.

Følgende helsehus inviteres til å inngå avtale:
Helsehuset Fredrikstad ( Fredrikstad og Hvaler)
Helsehuset Halden ( Aremark og Halden)
Helsehuset i Indre Østfold (Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Skiptvedt, Spydeberg og Trøgstad)
Helsehuset Moss (Moss, Rygge, Råde og Våler)
Helsehuset Sarpsborg (Rakkestad og Sarpsborg
Følgende sykehjem / helsehus kan utføre blodtransfusjon:
(Forutsatt at personell med godkjent kompetanse er til stede, dvs. både lege og sykepleier)
Helsehuset i Fredrikstad
Dypedalsåsen sykehjem (Hvaler)
Fredrikstad korttidssenter (Fredrikstad, tidl. Borge sykehjem)
Helsehuset i Halden,
Helsehuset i Indre Østfold,
Edwin Ruud, (Eidsberg)
Løkentunet sykehjem, (Askim)
Helsehuset i Moss
Helsehuset i Sarpsborg,
Kruseløkka sykehjem,(Sarpsborg)
Avtale og evalueringsskjema er vedlagt saken.
Avtale med tilhørende vedlegg er også publisert på Samhandlingsavdelingens hjemmesider
Behandling 4.9.14:

Forslag til vedtak 4.9.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering
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Sak 100-14 Statistikk avviksmeldinger
Administrativt samarbeidsutvalg har vedtatt en saksbehandlingstid på 30 dager for samhandlingsavvik.
Her følger oversikt over samhandlingsavvik som fortsatt ikke er lukket for januar - april,
samhandlingsavdelingen har arbeidet aktivt for å få lukket de eldste avvikene, men på grunn av ferie er det
fortsatt noen som står åpne. Saksbehandlingstiden er pr. 22.august 2014:

Her følger oversikt over samhandlingsavvik mai-juli 2014, saksbehandlingstid pr. 22.august 2014:
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Behandling 4.9.14:

Forslag til vedtak 4.9.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering

Sak 101-14 Statistikk utskrivningsklare pasienter
Oversikt over utskrivningsklare pasienter innen somatikk til og med mai 2014.

Mangler oversikt over innsigelser
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Oversikt over utskrevne pasienter innen Psykiatri for januar-juli måned som har ligget for lenge:

Behandling 4.9.14:

Forslag til vedtak 4.9.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering

Sak 102-14 Referat fra kliniske utvalg / annet
Det foreligger følgende rapporter:
a) Referat fra nettverk for læring og mestring 5.juni 2014 (vedlagt)
b) ..

Behandling 4.9.14:

Forslag til vedtak 4.9.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar referatet til orientering.

~ 12 ~

Sak 103-14 Innovasjon og forskning
Administrativt samarbeidsutvalg vedtok i sak 050-14 at innovasjon og forskning skal være fast punkt på
dagsorden, slik at partene kan orientere hverandre om aktuelle saker som skjer på dette området.
Det vises til følgende lenker:
Utviklingssenter for hjemmetjenester i Østfold – pågående prosjekter: (vedlegg)
http://www.utviklingssenter.no/hjemmetjenesten-i-eidsberg.178478.no.html
Utviklingssenter for sykehjem i Østfold – nyhetsbrev juni 2014:
https://www.fredrikstad.kommune.no/Documents/virksomheter/omsorg-oppvekst/Glemmensykehjem/UTVIKLING%20GJENNOM%20KUNNSKAP/FoU%20-%20nytt%20-juli%202014.pdf
Utviklingssenter for sykehjem i Østfold melder også om at de nå planlegger et forskningsprosjekt
angående effekt av fallskadeforebyggende gulvbelegg på nytt sykehjem.

Behandling 4.9.14:

Forslag til vedtak 4.9.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering med de synspunkter som fremkom i
møtet.

Sak 104-14 Opplæring av HLR-instruktører
I forbindelse med behandling av sak 70-14 fattet Administrativt samarbeidsutvalg i pkt. 2 i vedtaket
følgende: «Det avklares hva som er minimumsbehov av utstyr for å foreta opplæring av HLR-instruktører.»
Sekretariatet har forelagt vedtaket for fag- og kompetaseavdelingen, som fremholder at det blir vanskelig
å lage en liste som inneholder mindre utstyr enn det som er nødvendig. De foreslår heller at kommunene
går sammen om å anskaffe det nødvendige treningsutstyret og deler på utgiftene. Videre sies det at
kursheftene jo er ganske kostbare, så en mulighet er at flere deler et hefte.
Behandling 4.9.14:

Forslag til vedtak 4.9.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering

Sak 105-14 SØ 2015
Sak 106-14 Info om endringer som kan påvirke den annen part

EVENTUELT


x
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VEDLEGG
Tilbake

Vedlegg sak 088-14 Ref. 5.juni 2014
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Tilbake
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Vedlegg sak 089-14 Sluttrapport – koordinerte tjenester (R2)
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Tilbake

Vedlegg sak 090-14 Revidert retningslinje 4
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Tilbake

Vedlegg sak 091-14 Rutine USK uten trygderettlovlig/ulovlig opphold

1

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20111216-1251.htm
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20111216-1255.html
3
http://ek-sohf/EKNet/docs/pub/dok15340.pdf
4
For psykisk syke: kap. 734 post 70 – Forvaltes av fylkesmannen.
5
http://www.regjeringen.no/upload/HOD/HRA/I5-2011.pdf
2

Vedlegg 5.2 til retningslinje 5 til overordnet samarbeidsavtale
Godkjent av administrativt samarbeidsutvalg xx/xx/xx/ i sak XX-14 - trer i kraft fra vedtaksdato.
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Tilbake

Vedlegg sak 094-14 Forberedelse til partnerskapsmøte
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Tilbake

Vedlegg sak 096-14 Jordmortjenester/barselomsorg

Referanser knyttet til saken:
http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/nasjonal-unders%C3%B8kelse-avbrukererfaringer-med-svangerskaps-f%C3%B8dsels-og-barselomsorgen?threepagenor=1
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/et-trygt-fodetilbud-kvalitetskrav-tilfodselsomsorgen/Sider/default.aspx
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-12-2008-2009.html?id=545600
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-retningslinje-nytt-liv-og-trygg-barseltidfor-familien-retningslinje-for-barselomsorgen/Sider/default.aspx
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/samhandlingsreformen.html?regj_oss=1&id=680424
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Tilbake

Vedlegg sak 099-14 Samhandlingsavtale med SLM
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Tilbake

Vedlegg sak 102-14 a Vedlegg Referat fra nettverk for
læring og mestring 5.juni 2014
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Tilbake

Vedlegg sak 103-14 Innovasjon og forskning

Notat fra Utviklingssenter for hjemmetjenester i Østfold
Utviklingssenter for hjemmetjenester i Østfold har oppdaterte nettsider. Adressen er
www.eidsberg.kommune.no/uht !
Når det gjelder innovasjon og forskning har vi følgende løpende prosjekter:
-

-

-

Innføring av velferdsteknologi med integrasjon av data også til pasientjournalen: bruk av nye typer
trygghetsalarmer og medisindispensere med pipelyd/varsling forutsetter endringer i de
kommunale tjenestene. Samtidig er behovet for journalføring fra enhetene tilstede. Prosjektet
baserer seg på å teste ny teknologi, sikre korrekte pasientdata i journal og etablere nye
tjenestetilbud: http://www.eidsberg.kommune.no/innbygger-invitasjon-testvelferdsteknologi.5430960-244462.html
Etablering av virtuell avdeling i kommunen: spesialsykepleie som oppfølging av geriatriske
pasienter utskrevet fra sykehus og helsehus ønskes i denne avdelingen. Etableres høsten 2014 – og
omtales kort her: http://www.eidsberg.kommune.no/landets-foerste-avanserte-geriatriskesykepleier.5555230-244462.html
Deltagelse i forskningsprosjekt omkring pasientfall: kan pasienter som mottar hjemmesykepleie
følges særskilt opp? Vil helsepersonellet kunne forebygge og evt forutsi et fall? Vil det kunne
benyttes varslingsutstyr festet til innbyggeren før man faller/når man har falt til et lavere nivå?
Forskningsrådet finansierer et OPS (offentlig-privat samarbeid), der vi er en aktør.
(http://www.eidsberg.kommune.no/forskningsprosjektet-fall-forutsi-forebygge-ogvarsle.5559747-244462.html )
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