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BESLUTNINGSSAKER
Sak 136-14 Godkjenning av referat fra møte 6.november 2014
Det har ikke kommet anmerkninger til det utsendte referatet. (vedlagt)
Behandling 4.12.14:

Forslag til vedtak 4.12.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg godkjenner referat fra 6.november 2014

Sak 137-14 UFAB – evaluering av mandat mm.
”Forskrift for medisinsk nødmeldetjeneste” – som ble opphevet 1. april 2005 - fastsatte at
fylkeskommunene og kommunene skulle ha utvalg for akuttmedisinsk beredskap (UFAB) som en del av
driftsorganisasjonen. I følge NOU 1998:9 ble det etablert en rekke slike utvalg rundt i landet, med svært
forskjellige mandat og sammensetninger.
Någjeldende forskrift FOR 2005-03-18 nr 252: Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor
sykehus, legger også vekt på samhandling, men stiller kommunene og helseforetakene friere til å
organisere samarbeidet.
UFAB i Østfold ble etablert etter den gamle forskriften, og før samarbeidsavtalen mellom sykehuset og
hver enkelt kommune ble inngått. I første omgang valgte Administrativt samarbeidsutvalg å opprettholde
UFAB i sin eksisterende form, som et nødvendig og velfungerende samarbeidsorgan jfr. vedtak i sak 44-08
Vedtak 17.6.08
 UFAB videreføres som et fast klinisk samarbeidsutvalg, i tråd med samarbeidsavtalen
 UFAB utarbeider forslag til mandat i samarbeid med sekretær i Adm.samarb.utvalg. Mandatet
drøftes i UFAB og godkjennes i Adm. samarbeidsutvalg

Vedtak 8.9.09
 Mandatet for UFAB vedtas og trer i kraft 15.09.09
Administrativt samarbeidsutvalg har gitt uttrykk for at det er ønskelig å få tilbakemeldinger fra UFAB på
om mandat og sammensetting av utvalget fungerer etter hensikten eller om det er behov for endringer.
Leder av UFAB, Ove Kristianslund orienterte om utvalgets arbeid.
Drøfting 6.11.14:
 Godt og praktisk samarbeidsorgan gjennom mange år. Har løst saker på et lavt nivå.
 Kan bli flinkere til å formalisere vedtak gjennom Administrativt samarbeidsutvalg. Spesielt der
UFAB ser at det er behov for større grad av likhet i fylket.
 Burde hatt med en ansatt representant i UFAB.
 Mandat og sammensetting av UFAB besluttes av ADMS.
 Referat fra Administrativt samarbeidsutvalg bør være fast punkt på dagsorden til begge de faste
faglige utvalgene (UFAB og KAD), for å følge opp vedtak som berører deres fagområde.
 Administrativt samarbeidsutvalg bør sende henvendelse til Avleverings- og mottaksprosjektet for
AMK, og meddele at vi ønsker at UFAB videreføres selv om AMK ansvaret overføres til OUS.
Resultat av drøfting 6.11.14:
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering med de bemerkninger som fremkom i
møtet.
2. Saken settes opp til endelig beslutning i desember

Det ble den 21.11.2014 sendt brev til AMK-avleveringsprosjekt og AMK-mottaksprosjekt undertegnet av
leder og nestleder i ADMS, med anmodning om at UFAB videreføres selv om AMK ansvaret overføres til
OUS.
Mandat for UFAB ble vedtatt i sak 36-09. – Vedlagt ligger oppdatert mandat (med spor endringer) i forhold
til gjeldende tekst i overordnet samarbeidsavtale og retningslinje 12.

Behandling 4.12.14:

Forslag til vedtak 4.12.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg godkjenner det reviderte mandat for UFAB.

Sak 138-14 Fagutvalg for øyeblikkelig hjelp døgnbehandling – navne endring?
Viser til referat fra fagutvalg ØHD av 22.oktober 2014 (sak 38-14) hvor fagutvalget gir uttrykk for at de
ønsker å endre begrep fra øyeblikkelig hjelp døgnplasser (ØHD) til kommunale akutt døgnplasser (KAD).
Bruk av begrep på disse plassene har også vært drøftet på regionalt møte – samhandlingsnettverk under
HSØ, hvor det kom frem at begrepet KAD var det som var mest brukt.
Administrativt samarbeidsutvalg har tidligere blitt orientert og fagutvalget sitt ønske om å bytte begrep, og
tok den gang saken til orientering. Det kan være fornuftig å formalisere gjennom et vedtak at en i Østfold
er omforent om å bruke begrepet «kommunale akutt døgnplasser» med forkortelsen «KAD» når en
omtaler disse plassene på systemnivå.
Dette vil selvsagt ikke være til hinder for at en lokalt kan bruke «kommunalt øyeblikkelig hjelp
døgnopphold» dersom det ønskelig.

Drøfting 6.11.14:
 Flere av kommunene bruker allerede begrepet KAD i dag.
Resultat av drøfting 6.11.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg går inn for å benytte begrepet «kommunale akutte døgnplasser»
med forkortelsen «KAD».
2. Fagutvalget skifter navn til «Det faglige utvalg for kommunale akutte døgnplasser - KAD»
3. Saken settes opp til endelig vedtak i desember.
Behandling 4.12.14:

Forslag til vedtak 4.12.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg går inn for å benytte begrepet «kommunale akutte døgnplasser»
med forkortelsen «KAD».
2. Fagutvalget skifter navn til «Det faglige utvalg for kommunale akutte døgnplasser - KAD»

DRØFTINGSSAKER
Sak 139-14 Konstituering av Administrativt samarbeidsutvalg 2015
Det vises til samarbeidsavtalens retningslinje 12 – samarbeidsformer. Retningslinjen beskriver blant annet
sammensetning og arbeidsform for administrativt samarbeidsutvalg.
Lederverv og nestlederverv skal i henhold til retningslinje 12 følge kalenderåret og alternere mellom
partene. Kommunene har hatt ledervervet i 2014.
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Administrativt samarbeidsutvalg har i 2015 følgende sammensetning:
Faste medlemmer:

Varamedlemmer:

Leder Brukerutvalget

Nestleder Brukerutvalget

Fredrikstad, Hvaler
Aremark, Halden
Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker,
Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad
Moss, Rygge, Råde, Våler
Rakkestad, Sarpsborg
SØ
SØ
SØ
SØ
SØ
Observatører:
Brukerutvalget
Rep. ansattes org
Fastleger
Leder:
Nestleder:

Drøfting 4.12.14:

Forslag til resultat av drøfting 4.12.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg foreslår at SØ innehar ledervervet, og kommunene innehar
nestledervervet i 2015
2. Sammensetning av administrativt samarbeidsutvalg settes opp til beslutning i ADMS i januarmøtet.

Sak 140-14 Revidering av retningslinje 12 – jfr. partnerskapsmøtets vedtak
Etter forslag fra Administrativt samarbeidsutvalg gikk Partnerskapamøtet i sitt vedtak den 3.11.2014 inn
for at Partnerskapsmøtet skal avholdes en gang per år. Retningslinje 12 må endres som følge av den
beslutningen. Forslag til revidert retningslinje ligger vedlagt.
Partnerskapsmøtet problematiserte det forhold at med ett partnerskapsmøte i året ville det bli litt sent å
vedta en strategisk handlingsplan i mars som skulle gjelde for det kalenderåret en allerede var inne i.
Sekretariatet foreslår at dette kan løses gjennom at funksjonstiden for Administrativt samarbeidsutvalg
følger perioden mellom hvert Partnerskapsmøte, og at strategisk handlingsplan følger denne
funksjonsperioden. Partnerskapsmøtet skal godkjenne Administrativt samarbeidsutvalg sin årsberetning,
vedta strategisk handlingsplan, vedta kvalitetsparametere og drøfte resultater. Partnerskapsmøtet kan da
formelt også være det organet som oppnevner medlemmer, og utpeker leder og nestleder til
Administrativt samarbeidsutvalg etter innstilling fra utvalget gjennom ordinær saksbehandling. På denne
måten vil Partnerskapsmøtet få mer preg av å være en «generalforsamling» for samhandlingsarbeidet.
Administrativt samarbeidsutvalg har fullmakt til å gjøre endringer i retningslinje 12. Neste
Partnerskapsmøte er berammet til 9.mars 2015. Hvis Administrativt samarbeidsutvalg slutter seg til
sekretariatets forslag til en slik formalisering, må en også ta stilling til om sittende utvalg ønsker å
prolongere sin funksjonstid frem til dette Partnerskapsmøtet for å innarbeide en slik praksis.
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Drøfting 4.12.14:

Forslag til resultat av drøfting 4.12.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar de foreslåtte endringer til revidering av retningslinje 12 til
foreløpig orientering, med de bemerkninger som fremkom i møtet.
2. Administrativt samarbeidsutvalg vurderer å prolongere sittende utvalgs funksjonstid frem til
Partnerskapsmøtet den 9.mars 2015
3. Endelig beslutning i saken fattes i januarmøtet.

Sak 141-14 Fastlegenes funksjon jfr. handlingsplan
Partnerskapsmøtet vedtok den 3.11.14 handlingsplan for kommende år hvor ett av oppfølgingspunktene
lyder:
 Fastlegenes funksjon
o Fastlegefunksjonen er ofte nøkkelen til god samhandling og gode pasientforløp.
Fastlegene er ikke en part i samarbeidsavtalen og det blir viktig å finne ut hvordan partene
kan involvere og forplikte disse i utviklingen av helsetjenesten i Østfold.
Vurdere hvordan praksiskonsulentene kan bidra i dette arbeidet.
I Administrativt samarbeidsutvalgs møte 6.november 2014 la Praksiskoordinatoren frem et ønske om å
nedsette en arbeidsgruppe som kan utarbeide et forslag til hvordan en skal følge opp dette punktet i
handlingsplanen.
Drøfting 4.12.14:

Forslag til resultat av drøfting 4.12.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg vurderer å nedsette en arbeidsgruppe bestående av
Kommunesektoren
Kommunesektoren
SØ
SØ
Praksiskonsulent
Praksiskonsulent
2. Arbeidsgruppen legger frem sitt forslag til hvordan partene kan involvere fastleger ved gjensidig
forpliktelse i utviklingen av helsetjenesten i Østfold, samt å vurdere hvordan praksiskonsulentene kan
involveres i dette arbeidet, for Administrativt samarbeidsutvalg innen 1.mai 2015.
3. Endelig vedtak i saken fattes i januar møtet.

Sak 142-14 Revisjon av retningslinje 6 – Kunnskapsoverføring
I forbindelse med behandling av sak Sak 126-14 Opprettelse av faglige nettverk ble det fattet vedtak om å
revidere retningslinje 6 i tråd med vedtaket.
Forslag til revidert retningslinje 6 med «spor endringer» ligger vedlagt.
Drøfting 4.12.14:

Forslag til resultat av drøfting 4.12.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar den reviderte retningslinje 6 til orientering
2. Endelig vedtak fattes i saken i januar møtet.
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Sak 143-14 Kompetansesamarbeid – deling og heving
Viser til «Sak 068-14 Kompetansesamarbeid – deling og heving», hvor det ble fattet følgende vedtak:
Vedtak 5.6.14
1. Det nedsettes en gruppe bestående av Sissel Røen Ytrehus og Mette Bøhn Meisingset samt
representanter fra samhandlingsavdelingen. Arbeidsgruppen ferdigstiller, systematiserer og
konkretiserer kartleggingen over de innmeldte kompetansebehovene og eksisterende tilbud.
Arbeidsgruppen utarbeider forslag som legges frem for Administrativt samarbeidsutvalg på
hvordan en kan etablere et system som kan ajourholdes, og hvordan en kan synliggjøre tilbud om
kurs/opplæringstiltak som er tilgjengelig for de andre partene.
Arbeidsgruppen bestående av Sissel Røen Ytrehus, Mette Bøhn Meisingset, Odd Petter Nilsen og Jon J.
Gåsvatn har gått gjennom vedtaket og vil komme med følgende innspill til saken:
 Det er urealistisk å ajourholde en god informasjonsside med opplysninger fra alle avdelinger i SØ,
kompetanseavdeling, Lærings- og mestringssenteret + tilbud i alle kommuner. Det vil kreve for mye
ressurser og muligheten til å lykkes over tid er lav.
 Oversikten som kom inn i forbindelse med arbeidsgruppens kompetanse- / kurskartlegging er allerede
gått ut på dato og vi ser det ikke hensiktsmessig å bruke tid på å bearbeide denne.
 Kommunene har (skal ha) laget opplæringsplaner etter kompetansekartlegging. Disse planene kan
legges på de respektive kommunenes hjemmeside og lenke til disse kan presenteres på SØs
hjemmeside. Dette gir oversikt over kommunale kurs- og opplæringstilbud.
 Sykehuset legger ut sine kurs på hjemmesiden som er åpne for andre enn interne.
 Kompetanseavdelingen på SØ har over 100 e-læringskurs.
Noen av e-læringskursene, samt andre kurs og aktiviteter er tilgjengelige fra SØ sine internettsider på
lenken: http://www.sykehuset-ostfold.no/aktuelt/aktiviteter
Det vurderes fortløpende om e-læringskurs som SØ utvikler kan være av interesse for kommunene, og
i så fall vil de bli lagt ut på SØ sine hjemmesider.
 Det finnes e-læringskurs tilgjengelig som er laget av andre utenfor Østfold. Bl.a. mestringskurs. Disse
kan lenkes opp på SØ sine hjemmesider.
 Helsefilm.no må også vurderes som en god kilde til kunnskap og kan lenkes opp.
 Sarpsborg kommune har samarbeidet med kompetanseavdelingen i SØ om produksjon av elæringskurs. Det må vurderes om de har noe som kan deles.
 HSØ er i gang med et arbeid for e-læringskurs for kommuner.
Prosjektet er et samarbeid mellom Helse Sør-Øst RHF og KS. Drammen kommune er først ut i elæringssamarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. Pilotstudien skal etter planen
avsluttes 20.november og 15.desember skal det foreligge en rapport med videre anbefalinger.
http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Kompetanseutveksling-med-kommunenebasert-på-e-læring.aspx
Pr. i dag er det 987 e-læringskurs som er utviklet innen HSØ. Mange av disse er rettet mot
kommunene.
 Hvis aktuelle avdelinger i SØ kan lage strukturerte hospiteringspakker slik at de som er interessert kan
se hva som tilbys kan terskelen for hospitering bli lavere og omfanget kan økes. Det vil også være
ressursbesparende for avdelinger når de først har laget en pakke. Dette kan ikke gjennomføres før
Kalnes fungerer godt.
 Faste undervisningstilbud i kommunen fra SØ for store og viktige diagnosegrupper som trenger mye
oppfølging i kommunene. For eks. ortopedi med etterbehandling, håndtering og rehabilitering av
hoftebrudd og hofte / kneproteser. KOLS er også aktuelt. Disse tilbudene kan gis f. eks. hvert annet år i
hver helsehusregion.
 Samhandlingsavdelingen kan være adressen for henvendelse/ spørsmål / ønsker om
kompetansetilbud. Avdelingen vedlikeholder også hjemmesiden. Informasjon spres også gjennom
Dialogen som når alle helsearbeidere i Østfold
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Drøfting 4.12.14:

Forslag til resultat av drøfting 4.12.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar innspillene fra arbeidsgruppen til foreløpig orientering, med de
bemerkninger som fremkom i møtet
2. Saken settes opp til beslutning i januar.

Sak 144-14 Gjennomgang av retningslinjer
Partnerskapsmøtet 3.11.2014 kom med et innspill til handlingsplanen for ADMS at det skulle foretas en
gjennomgang av samarbeidsavtaler og retningslinjer. I forbindelse med behandlingen av
samhandlingsreformen ble det i 2012 lovpålagt å utarbeide samarbeidsavtaler:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/samhandlingsreformen/omsamhandlingsreformen/samarbeidsavtaler-mellom-kommune-og-syke.html?id=650125
Deloitte AS har utført et FoU-prosjekt for KS (kommunesektorens organisasjon) i perioden januar til juni
2014. Rapporten fra prosjektet ble presentert i oktober i år:
http://www.ks.no/PageFiles/65756/KS%20FoU%20Samarbeidsavtaler%20mellom%20kommuner%20og%2
0helseforetak.pdf?epslanguage=no
Rapporten viser til følgende funn og anbefalinger:
Funn:
 Hovedutfordringen knyttet til avtalene er omfanget, både antallet avtaler og detaljeringsgrad. At
avtaleverket oppleves som omfattende, utfordrer håndteringen av avtalene (implementering og
etterlevelse) og medfører høy ressursbruk hos kommuner og helseforetak. Undersøkelsen viser
likevel at samarbeidsavtalene oppleves som et egnet og nødvendig verktøy for samhandling, har
bidratt til en tydeliggjøring av ansvar- og oppgavefordeling og medført et bedre samarbeid mellom
partene.
 Hvorvidt avtalenes innhold er kjent, varierer både i kommunen og i helseforetaket. Det er mest
kjennskap til de avtalene som direkte berører økonomi og pasientforløp. Avtaler som omhandler
områder hvor ansvars- og oppgavefordelingen er uklar, er utfordrende å formulere og preges av
vage og runde formuleringer. Særlig gjelder dette innenfor rehabilitering, psykisk helse og rus.
 Et viktig suksesskriterium er konkrete, tydelige og presise formuleringer i avtalene hvor det
fremgår klart hva oppgaven består av og hvem som har ansvaret, slik at det ikke er rom for
tolkning. Et annet suksesskriterium er at avtalene ikke bør være for omfattende og detaljerte.
 Selv om avtaler oppleves som et nødvendig verktøy, er de ikke tilstrekkelige for at intensjonene og
forpliktelsene etterleves. Strukturelle og prosessuelle forhold er av stor betydning, både for
avtalenes utforming og etterlevelse. Det er variasjoner når det gjelder organisering av samarbeidet
og helsetjenestene, dette påvirker avtalenes innhold, utforming og bruk og samarbeidsrelasjonen
mellom partene.
 Det er tegn som tyder på at områder med uklare eller utilstrekkelige beskrivelser av oppgave- og
ansvarsfordeling i avtalene, kan være til hinder for etterlevelse. Funnene i undersøkelsen tyder på
at områder som er konkretisert og tydeliggjort i avtalene, i hovedsak etterleves. Hovedvekten av
tilbakemeldingene knyttet til erfaringer med avtalene er positive.
Noen utvalgte anbefalinger til avtalenes utforming
 Konkrete, tydelige og presise avtaleformuleringer og forpliktende ordbruk
 Forenkling av avtaleverket
 Skille mellom avtaler og prosedyrer - legge rutine-/prosedyrebeskrivelser utenfor avtalene
Noen utvalgte anbefalinger til prosessuelle og strukturelle forhold rundt avtalene
 Revisjon av avtalene hvert annet år, hvert år er for ofte
 Kommunegrupperinger som inngår fellesavtaler med helseforetaket og definerer seg som en
samlet avtalepart
 Større involvering av fastlegene og hjemmetjenesten
Den til en hver tid gjeldede overordnede samarbeidsavtale med 16 tilhørende retningslinjer ligger på SØ
sine hjemmesider: http://www.sykehuset-ostfold.no/fagfolk_/samhandling_/samhandlingkommunehelsetjenesten_/Sider/samarbeidsavtalen.aspx
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Partnerskapsmøtet vurderer årlig behov for endringer i den overordnede samarbeidsavtalen, etter
anbefaling fra Administrativt samarbeidsutvalg. Og Administrativt samarbeidsutvalg redigerer
retningslinjene ved behov. Oversikt over når avtale og retningslinjer er revidert ligger vedlagt.
Øvrige samarbeidsavtaler mellom en eller flere kommuner i Østfold og sykehuset Østfold tilligger det pr. i
dag ikke til Administrativt samarbeidsutvalg å revidere.
På helsedirektoratets hjemmesider fremkommer det at sykehuset Østfold ikke har publisert en samlet
oversikt over alle samarbeidsavtaler, noe som medfører riktighet siden det bare er overordnet
samarbeidsavtale med tilhørende retningslinjer som er publisert på samhandlingsavdelingens
hjemmesider. Andre helseforetak har på sine samhandlingssider i tillegg en oversikt over øvrige
samarbeidsavtaler.
Administrativt samarbeidsutvalg bør drøfte om innhold og form på eksisterende avtale med tilhørende
retningslinjer bør endres / forenkles.
Administrativt samarbeidsutvalg bør også se på om det er etablert et godt nok system for å implementere
de respektive avtalene, som sikrer at også revisjoner / endringer blir kjent i organisasjonene.
Drøfting 4.12.14:

Forslag til resultat av drøfting 4.12.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til foreløpig orientering med de bemerkninger som
fremkom i møtet.
2. Saken settes opp til endelig beslutning i januar

ORIENTERINGSSAKER
Sak 145-14 KAD/ØHD - Diagnosesløyfe
Fagutvalg KAD vedtok i 27.8.14 å utrede muligheten av å etablere en ordning for rask diagnostisk sløyfe i
SØs akuttmottak for avklaring av aktuelle KAD-pasienter. Diagnostisk sløyfe skulle tilbys fastleger og
legevaktsleger der det er behov for høyere kompetanse og bedre / mer diagnostisk utstyr for å sikre at
pasientene blir tilstrekkelig utredet før ev. innleggelse i KAD.
Et resultat av en velfungerende diagnostisk sløyfe kan være at henvisende lege og KAD-lege er trygge på å
legge inn flere pasienter lokalt og at KAD-plassene derved utnyttes bedre. Det vil også kunne redusere
unødige innleggelser i SØ.
Akuttmottaket i SØ har laget forslag til prosedyre for Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn.. Forslaget har
vært til drøfting i utvalget og revidert forslag settes opp til vedtak 26.11.14. slik utvalget har myndighet til
iht. mandat og retningslinje.
Fagutvalget tar sikte på å iverksette ordningen fra den 1.12.14
Før vedtak skal det i prosedyren tydeliggjøres at denne gjelder kun for pasienter der det er usikkerhet om
det er forsvarlig å legge inn pasient i KAD uten avklaring i akuttmottaket først.
Vedlagt er forslag til prosedyre pr. 24.11.14

Behandling 4.12.14:

Forslag til vedtak 4.12.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering med de bemerkninger som fremkom i
møtet.
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Sak 146-14 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 til og med august.
Saksbehandlingstiden er pr. 24.november 2014:

Her følger oversikt over samhandlingsavvik oktober 2014, saksbehandlingstid pr. 24.november 2014:

Fordeling av ikke lukkede avvik (dager)
Antall Pr 24.11.2014

0-30
11

Behandling 9.10.14:

Forslag til vedtak 9.10.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering
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31-60
14

61-90
7

>91
17

Sak 147-14 Statistikk utskrivningsklare pasienter
Oversikt over utskrivningsklare pasienter innen somatikk til og med oktober:
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Oversikt over utskrevne pasienter innen psykiatri for januar-oktober 2014 som har ligget for lenge:

Behandling 9.10.14:

Forslag til vedtak 9.10.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering

Sak 148-14 Referat fra kliniske utvalg / annet
Det foreligger følgende rapporter:
a) Referat fra Partnerskapsmøtet 3.11.14 (vedlagt)

Behandling 9.10.14:

Forslag til vedtak 9.10.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar referatene til orientering.
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Sak 149-14 Oppfølgingstiltak etter nedleggelse av «Operative fora».
Etter flere års erfaring med faste samarbeidsfora mellom DPS og kommunene i Østfold, ble det i ADMS i
sak 18-13 fattet følgende vedtak:
Vedtak 26.2.13:
 Administrativt samarbeidsutvalg legger ned de operative fora
 Kommunene og DPS, BUP og SMP skal gjennomføre samarbeidsmøter minimum 2 ganger pr år.
Deltakerne i møtene skal være ledere på overordnet nivå.
 DPS innkaller til det første møtet. I dette møtet enes man om samarbeidsform.
 Administrativt samarbeidsutvalg ønsker en tilbakemelding på hvordan de ulike DPSopptaksområdene tilrettelegger møtevirksomheten.

ADMS har etterspurt hvordan vedtaket er fulgt opp. På bakgrunn av dette har avdelingssjefene for de tre
DPS- områdene gitt en kort tilbakemelding på status:
DPS-Nordre Østfold.
Det har ikke blitt etablert noe nytt fast samarbeidsorgan for ledere på strategisk nivå mellom Sykehuset
Østfold og de 11 kommunene i opptaksområdet til DPS-Nordre Østfold. Kliniske møter på mellomledernivå
har langt på vei erstattet de funksjonene som Operative fora hadde. Disse blir organisert mellom den
enkelte kommunen og de ulike enhetene ved Sykehuset (DPS, BUPP og SMP).
DPS-Halden-Sarpsborg
Det er etablert et nytt samarbeidsforum mellom Halden og Aremark og enheter i Haldenklinikken, hvor
kommuneoverlege og virksomhetsledere for psykisk helsevern møter fra kommunens side. Fra Sykehuset
Østfold møter avdelingssjefene fra BUPP, TSB og DPS Halden/Sarpsborg. Sistnevnte er møteleder,
koordinerer agenda og står for innkalling. Det har vært arrangert 2 møter så langt i år og det planlegges et
3. møte avviklet i desember. Fra 2015 er det tenkt hyppighet hver 3. mnd.
Det er også etabler et samarbeidsforum i Sarpsborg/Rakkestad. Her har avdelingssjefene for BUPP, TSB og
DPS deltatt sammen med deltakere fra Familieetaten og leder for Kompetansesenter Rus og Psykiatri.
Rakkestad har ikke stilt med deltaker. Ansvaret for innkalling har tilfalt kommunehelsesjefen i Sarpsborg.
Dette forum har ligget noe brakk en periode.
I tillegg møter virksomhetsleder i Sarpsborg kommune seksjonsleder ved DPS sin poliklinikk i Sarpsborg og
seksjonsleder ved SMP i Sarpsborg regelmessig.
DPS-Fredrikstad
Det er etablert faste samhandlingsmøter mellom Fredrikstad /Hvaler og DPS og avdeling for rusbehandling
(SMP). BUPP har ikke funnet det hensiktsmessig å delta i samhandlingsmøtene, men i sammen med
kommunene funnet andre samarbeidsarenaer. Kommunen leder samhandlingsmøtene, DPS har
sekretærfunksjon. Avdelingssjefer og rådgiver fra DPS, avdelingssjef for avdeling for rusbehandling og
seksjonsleder for SMP-Fredrikstad deltar fra Sykehuset. Fra kommunen har det variert hvem som har vært
med, men fra nå av vil Fredrikstad kommune stille med kommuneoverlege, leder for friskliv og mestring,
og leder for psykiatri og rustjenesten, samt en fra tildelingskontoret. Hvaler kommune har med en fra NAV
og en fra psykiatritjenesten
Beslutningsmyndigheten til deltagerne er forskjellig. Det er mange relevante tema, og man arbeider aktivt
med å finne en hensiktsmessig form.

Behandling 9.10.14:

Forslag til vedtak 9.10.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering med de synspunkter som fremkom i
møtet.

~ 13 ~

Sak 150-14 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.

Behandling 9.10.14:

Forslag til vedtak 9.10.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering med de synspunkter som fremkom i
møtet.

Sak 151-14 SØ 2015
Sak 152-14 Info om endringer som kan påvirke den annen part

EVENTUELT


Koordinatorer i kommunene – Kommunene må ha informasjon om dette på sine hjemmesider,
som SØ kan lenke til på sine hjemmesider.
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VEDLEGG
Vedlegg sak 136-14 Ref. 6.nov 2014

Tilbake
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Tilbake

Vedlegg sak 137-14 Vedlegg UFAB mandat
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Tilbake

Vedlegg sak 140-14 a Revidert retningslinje 12
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Tilbake

Vedlegg sak 142-14 Revidert retn.linje 6
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Tilbake

Vedlegg sak 144-14 Oversikt revisjon av avtale

~ 31 ~

Tilbake

Vedlegg sak 145-14 Diagnostisk sløyfe KAD
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Tilbake

Vedlegg sak 148-14 a Referat Partnerskapsmøte 3/11/14
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