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BESLUTNINGSSAKER
Sak 123-14 Godkjenning av referat fra møte 9.oktober 2014
Det har ikke kommet anmerkninger til det utsendte referatet. (vedlagt)
Behandling 6.11.14:

Forslag til vedtak 6.11.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg godkjenner referat fra 9.oktober 2014

Sak 124-14 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.
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)
Forslag til 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
Ragnhild Folde
Sarpsborg region
Else-Britt Næss
Moss region
Hilde Erlandsen
Halden region
Liv Steilbu
IØ region
Anne Karin Daae Broholm
Brukerrepresentant
Line Eikenes Langsholt

SØ-Barneavdelingen
SØ
SØ
SØ
SØ
Praksiskonsulent

Eirin Paulsen
Berit Fauske
Emma Raagaard
Ann Morris
Brit Garsø
Caroline van der Hagen

Drøfting 4.9.14:
 Fra kommunenes side reageres det på sykehusets arealforminskning og redusert liggetid.
 SØ dimensjoneringen av Kalnes er satt ut fra erfaringstall
 Den nye retningslinjen gir SØ oppgaver
 Bør diskutere nærmere noen av premissene som ligger i saken som f.eks. åpne
kommunikasjonskanaler 7 dager i uken
 Må ikke glemme fastlegene i dette arbeidet. Viktig med godt samarbeid mellom fastleger og
kommunejordmødre og SØ.
 Bør ha med en praksiskonsulent i utvalget
 Kanskje ha med en fastlege i utvalget fra en av kommunene.
 Behov for mer utfyllende informasjon i saken. – Premissene.
 For kort frist med 20.desember som frist for avlevering av sluttrapport.
 Fortsette drøfting av saken i oktobermøtet.
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. Kvinneklinikken inviteres til oktobermøtet for å redegjøre for endringer, premisser og
arealdisponering på Kalnes
4. Saken settes opp til ny drøfting i oktobermøtet
Ny drøfting 9.10.14:
 Avdelingssjef Hilde Marie Hoel og Jordmor Emma Jeanette Raagaard fra kvinneklinikken
redegjorde for saken.
Resultat av ny drøfting 9.10.14
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. Saken settes opp til beslutning i november.
Behandling 6.11.14:

Forslag til vedtak 6.11.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg nedsetter et klinisk utvalg med følgende sammensetting:
Fredrikstad region
Ragnhild Folde
SØ-Barneavdelingen Eirin Paulsen
Sarpsborg region
Else-Britt Næss
SØ
Moss region
Hilde Erlandsen
SØ
Halden region
Liv Steilbu
SØ
IØ region
Anne Karin Daae Broholm SØ
Brukerrepresentant Line Eikenes Langsholt
Praksiskonsulent
Caroline van der Hagen
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2.
3.
4.







Sekretariatet sørger for innkalling av det kliniske utvalget til konstituerende møte.
Det kliniske utvalget velger selv leder og sekretær.
Det kliniske utvalget får følgende mandat:
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 30. april 2014.

Sak 125-14 Søknad om samhandlingsmidler
Administrativt samarbeidsutvalg godkjente i sak 74-14 retningslinjen og søknadsskjema for tildeling av
samhandlingsmidler. Sekretariatet har sørget for utlysning av midlene i tråd med vedtaket.
Samhandlingsmidlene er tenkt brukt som sykehusets bidrag til samarbeidsprosjekter med kommunene for
å finne gode tiltak som understøtter samhandlingsreformen.
I tildelingsbrevet fra HSØ for 2014 står det:
Midlene overført til samarbeidsutvalget kan tildeles til følgende formål:
1. Overføring av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til kommunene
2. Desentrale og ambulante spesialisthelsetjenester i samarbeid med kommunene.
3. Gjensidig kompetanseoppbygging
4. Utvikling av driftsmodeller som understøtter samhandlingsreformens mål.
Søknadsfrist for å søke på samhandlingsmidler er satt til 1. april og 1. oktober.
Administrativt samarbeidsutvalg beslutter tildeling.
Innen fristen 1.oktober er det kommet søknader fra følgende:
a) Blodbanken Sykehuset Østfold
b) Mosseregionen
c) Miljøterapeutisk team BUP Askim
d) Barneavdelingen Sykehuset Østfold
e) Utviklingssenter for sykehjem i Østfold
f) LMS og Fagråd for migrasjonshelse og tolketjenester SØ
g) Sarpsborg kommune, kommunal diabetes- og sårpoliklinikk
Søknader med vedlegg er publisert på sykehusets hjemmesider:
http://www.sykehuset-ostfold.no/fagfolk_/samhandling_/samhandlingkommunehelsetjenesten_/Sider/Søknad-på-samhandlingsmidler.aspx

Det er kr. 2.987.750,- samhandlingsmidler til disposisjon. Det er ikke avklart om vi får tilført ytterligere
samhandlingsmidler i 2015. Neste søknadsfrist for prosjekter i Østfold er 1.april 2015.
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Drøfting 9.10.14:

Vedtak 9.10.14:
1. Administrativt samarbeidsutvalg bevilger 47.000 til søknad fra Blodbanken SØ da tiltaket ansees å
være i tråd med kriteriene for tildeling.
2. Administrativt samarbeidsutvalg utsetter behandling av søknad fra Mosseregionen og søker
informeres om at beslutning i saken vil bli fattet på november møtet.
3. Administrativt samarbeidsutvalg avslår søknad fra Miljøterapeutisk team BUP Askim, da dette er et
tiltak som bør dekkes over ordinær drift.
4. Administrativt samarbeidsutvalg utsetter behandling av søknad fra Barneavdelingen SØ og søker
informeres om at beslutning i saken vil bli fattet på november møtet.
5. Administrativt samarbeidsutvalg utsetter behandling av søknad fra Utviklingssenter for sykehjem i
Østfold og søker informeres om at beslutning i saken vil bli fattet på november møtet.
6. Administrativt samarbeidsutvalg bevilger 300.000 til søknad fra LMS og fagråd for migrasjonshelse
og tolketjenester SØ. Tiltaket bør kunne gi erfaringer som kan nyttes i det videre arbeidet med
oppfølging av retningslinje 10.
7. Administrativt samarbeidsutvalg bevilger 300.000 til søknad fra Sarpsborg kommune. Prosjektet
kan ha stor overføringsverdi og være et viktig tiltak for å gi pasientene et tilbud der de bor.
Administrativt samarbeidsutvalg fordelte i forrige møte 647.000 kr.
Restbeløp til disposisjon er da kr. 2.340.750,Det ble i forrige møte reist spørsmål knyttet til «ALERT» kontra «Klinisk blikk».
I retningslinje 4 heter det:
Kommunene er ansvarlig for organisering og drift av tilbudet, herunder:
…
 Opplæring i ALERT med bruk av MEWS til alt medisinsk personell
SØs ansvar:
…
 Koordinering av undervisningstilbud i HLR og ALERT
Det er i denne sammenheng viktig å ha med seg foranledningen til at ALERT ble tatt inn i retningslinje 4
ved revisjonen i sak 117-13. Bakgrunnen var det avsluttede samhandlingsprosjektet «På ALERTEN» mellom
Sykehuset Østfold og Utviklingssenter for sykehjem i Østfold, Glemmen sykehjem i Fredrikstad kommune.
Prosjektet gikk ut på å tilpasse ALERT-konseptet til kommunehelsetjenesten og prøve ut «Train-thetrainer» kompetansehevingsmodellen.
I tillegg til «På ALERTen» prosjektet, har mange kommuner i Østfold gjennomført systematisk
kompetanseheving av sine ansatte i forbindelse med samhandlingsreformen og etablering av øyeblikkelig
hjelp senger.
Prosjektet «Klinisk blikk» er et av disse hvor det ble ansatt en 100 % sykepleier som arbeider med
kompetansefremmende tiltak i kommunene i Mosseregionen (Moss, Våler, Råde og Rygge).
Samarbeidsprosjektet «Klinisk blikk og handlingskompetanse» mellom Høgskolen i Østfold og
Utviklingssenter for sykehjem i Østfold pågikk parallelt med «På ALERTen».
«På ALERTen» avga sin sluttrapport i juni 2013 med sine anbefalinger.
Revideringen av retningslinje 4 fulgte opp anbefalingene i sluttrapporten fra dette prosjektet og tok høyde
for at den tilpassede ALERT løsningen skulle benyttes hos de samarbeidende parter. I anbefalingene i
sluttrapporten heter det: «ALERT-konseptet vil ha en meget stor overføringsverdi for alle kommuner i
Østfold og for alle ansatte i kommunehelsetjenesten. ALERT-konseptet (piloten) har utviklet et ferdig
undervisningsopplegg, instruktøropplæringskonsept og risikovurderingsverktøy tilpasset
kommunehelsetjenesten. Likhet og gjenkjennbarhet med tilsvarende kompetanseheving som gjennomføres
ved Sykehuset Østfold er viktig for et helhetlig pasientforløp.»
Train-the-trainer eller superbrukerprinsippet ble stadfestet av ADMS ved behandlingen av sak 70-14.
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Det ble i forrige møte også etterspurt et estimat over egenfinansiering/egeninnsats fra
sykehusets/personellets side knyttet til konferanse om barn som utsettes for vold og omsorgssvikt.
Sekretariatet har fått tilsendt et detaljert overslag som viser en samlet egenfinansiering på kr. 271.160,Konferansen er også et ledd i kompetansebygging for å underbygge oppdrag og mandat til SØ´s Tverrfaglig
sosialpediatriske utvalg (TSU), hvor en blant annet skal:
- Bidra til økt bevissthet om barns omsorgssituasjon og sosialpediatriske problemstillinger blant eget
personell og eksterne samarbeidspartnere
- Bidra til kompetanseheving i sosialpediatriske emner for eget personell og eksterne samarbeidspartnere
Konferansen er også en oppfølging av regjeringens oppdragsdokument til Helse Sør-Øst 2013.
Aktiviteten i kjølvannet av konferansen i forhold til barnemishandling er vanskelig og kostnadsberegne p.t.
Administrativt samarbeidsutvalg skal nå sluttbehandle søknader fra følgende søkere:
 Mosseregionen
 Barneavdelingen SØ
 Utviklingssenter for sykehjem i Østfold
Sekretariatet viser til sin innstilling fremlagt i forrige møte.
Behandling 6.11.14:

Forslag til vedtak 6.11.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg …

Sak 126-14 Opprettelse av faglige nettverk
Retningslinje 6 beskriver tiltak for å sikre gjensidig kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling og faglige
nettverk. Her heter det at: «Faste faglige nettverk skal godkjennes i administrativt samarbeidsutvalg og ha
godkjent mandat som beskriver oppgaver, rapportering, kunnskapsspredning og representasjon.»
I sak 71-13 behandlet Administrativt samarbeidsutvalg: «Forslag til mandat for nettverk palliasjon i
Østfold.» med følgende resultat:
Behandling 11.06.13:
 ADMS prinsipielle rolle i etablering av faglige nettverk kommer som sak i september.
 Det bør da utarbeides en mal for slike nettverk med beskrivelse av mandat, myndighet,
funksjonstid, rapportering, ansvar, formål, oppnevning, oppgaver og arbeidsform.
 Flere ønsker om faglige nettverk er luftet og det vil være hensiktsmessig å vente med å etablere
disse til en overordnet mal foreligger
Vedtak 11.06.13:
1. Saken utsettes til etter at administrativt samarbeidsutvalg har vedtatt mal for faglige nettverk
høsten 2013.
I sak 123-13 behandlet Administrativt samarbeidsutvalg: «ADMS rolle i etablering av faglige nettverk» med
følgende resultat:
Behandling 21.11.13:
 Det var enighet om at en bør unngå at ulike nettverk arbeider med likelydende oppgaver. Det ble
også lagt vekt på overføringsverdi i forhold til kompetansebygging i nettverk.
Vedtak 21.11.13:
1. Administrativt samarbeidsutvalg kan ved særlige behov ta initiativ til opprettelse av faglige
nettverk, og i den forbindelse fatte vedtak om mandat og prosess.
2. Øvrige faglige nettverk kan etableres uavhengig av Administrativt samarbeidsutvalg.
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Sekretariatet har nå blitt meddelt at det ikke er etablert nettverk i kreftomsorgen fordi en har ventet på
avklaring for hvordan dette arbeidet skal organiseres. Det blir videre fremholdt at antagelig er nettverk feil
å bruke, fordi det en ønsker er å dele og heve kompetanse mellom behandlings-/omsorgsnivåene. En
ordning som er viktig med tanke på oppgaveoverføringer fra spesialisthelsetjenesten til kommunene.
Administrativt samarbeidsutvalg må på denne bakgrunn drøfte hvordan det er hensiktsmessig å legge opp
denne type kompetanseoverføring, og hvordan mandat og form skal kunne sikres på en god måte.
Drøfting 9.10.14:
 Lederne må forankre dette i de respektive fagmiljøene og selv avgjøre mandat, myndighet,
funksjonstid, rapportering, ansvar, formål, oppnevning, oppgaver og arbeidsform for et nettverk
innenfor de rammer de disponerer. I særlige tilfeller kan saken løftes til Administrativt
samarbeidsutvalg for å forankres der.
 Kompetanseavdelingen SØ bør synliggjøre dette på sine hjemmesider
 Administrativt samarbeidsutvalg må vurdere å opprettholde sine tidligere vedtak.
 Eventuelt vurdere å opprette nettverk i forhold til kreftomsorgen
Resultat av drøfting 9.10.14:
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering med de bemerkninger som fremkom i
møtet.
2. Endelig beslutning i saken fattes i november.
Drøfting 6.11.14:

Forslag til vedtak 6.11.14:
1. Lederne må i utgangspunktet forankre faglige nettverk i de respektive fagmiljøene og selv avgjøre
mandat, myndighet, funksjonstid, rapportering, ansvar, formål, oppnevning, oppgaver og
arbeidsform for et nettverk innenfor de rammer de disponerer. I særlige tilfeller kan saken løftes
til Administrativt samarbeidsutvalg for å forankres der.

DRØFTINGSSAKER
Sak 127-14 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
Vedlagte mandat for UFAB ble vedtatt i sak 36-09.
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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.
Til møtet er representanter for UFAB invitert til kl. 13.30.
Drøfting 6.11.14:


Forslag til 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

Sak 128-14 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:

Forslag til 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.

ORIENTERINGSSAKER
Sak 129-14 Bildediagnostikk – avklaringer
Det ble på forrige møte reist en del spørsmål knyttet til tilbud innen billeddiagnostikk. Avdelingssjef Eivind
Reitan er invitert til møtet og kommer kl. 10.00 for å orientere om saken og svare på spørsmål.

Behandling 6.11.14:

Forslag til vedtak 6.11.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering med de bemerkninger som fremkom i
møtet.
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Sak 130-14 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. 28.oktober 2014:

Her følger oversikt over samhandlingsavvik september 2014, saksbehandlingstid pr. 28.oktober 2014:

Behandling 9.10.14:

Forslag til vedtak 9.10.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering
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Sak 131-14 Statistikk utskrivningsklare pasienter
Oversikt over utskrivningsklare pasienter innen somatikk til og med september:
(Noen døgn fortsatt ikke avklart for september – innsigelser er ikke oppdatert.)

Oversikt over utskrevne pasienter innen psykiatri for januar-september 2014 som har ligget for lenge:
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Behandling 9.10.14:

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

Sak 132-14 Referat fra kliniske utvalg / annet
Det foreligger følgende rapporter:
a) Referat fra UFAB 24.9.14 (vedlagt)
b) Referat fra fagutvalg ØHD 24.9.14 (vedlagt)
c) Referat fra fagutvalg ØHD 22.10.14 (vedlagt)
Behandling 9.10.14:

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

Sak 133-14 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 134-14 SØ 2015
Sak 135-14 Info om endringer som kan påvirke den annen part
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EVENTUELT


Kampanje Ebola
HSØ RHF har fått informasjon fra Helsedirektoratet om at de vil lage en kampanje om ebola, der
bl.a. plakater som skal henge på flyplasser vil inngå. På dem vil det stå noe à la: «Kommer du fra
Vest Afrika, føler du deg syk: Ring 113.» HSØ antar ikke at det vil bli mange henvendelser, men
ønsker likevel å informere og avklare at nummeret brukes. Det er uhensiktsmessig bare å skrive
«ring lege» og derfor svært ønskelig å kunne henvise dem til et konkret telefonnummer der de kan
få hjelp.
I SØ er en betenkt over å benytte 113 til denne type henvendelser og mener henvendelsen bør gå
til legevakt og disse synspunktene vil bli løftet inn i fagdirektørmøtet.
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VEDLEGG
Vedlegg sak 123-14 Ref. 9.okt 2014

Tilbake
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Tilbake

Vedlegg sak 124-14 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 127-14 a Vedlegg UFAB mandat
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Vedlegg sak 132-14 a Vedlegg Referat fra UFAB 24.9.14
Tilbake
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Tilbake

Vedlegg sak 132-14 a Vedlegg Referat fra ØHD 24.9.14
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Tilbake

Vedlegg sak 132-14 a Vedlegg Referat fra ØHD 22.10.14
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