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Jon J. Gåsvatn
sekretariat adms

STATUSGJENNOMGANG
Agenda/Møteplan

BESLUTNINGSSAKER
Sak 049-14 Godkjenning av referat fra møte 3.april 2014
Det har ikke kommet anmerkninger til det utsendte referatet. (vedlagt)
Behandling 8.5.14:

Forslag til vedtak 8.5.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg godkjenner referat fra 3.april 2014

Postadresse

Sykehuset Østfold HF
Postboks 16, 1603 Fredrikstad

Besøksadresse

Telefon

Sekretariat
Roald
913 55 288
Amundsensgate 17,
Sarpsborg

~2~

E-postadresser
Leder kjersti.gjoesund@sarpsborg.com
Sekretær Jon.Jaeger.Gasvatn@so-hf.no
Internett
www.sykehuset-ostfold.no

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold
Vår dato

Innkalt av

Kjersti Gjøsund

29.04.2014

Vår ref.

Side 3 av 68
14/287

Sak 050-14 Kompetansesamarbeid – deling og heving
I handlingsplanen for ADMS er et av innsatsområdene Kompetansesamarbeid – deling og heving, med
følgende underpunkter:
 Rett kompetanse er 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.
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.
o
Arbeidsgruppen har 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:
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Usikkert om det er fornuftig å løse kompetansedeling med et fast faglig utvalg
Må bruke de arenaene som eksisterer til kompetansedeling
Implementering/informasjon/tilgjengelighet av det som finnes må partene bli bedre på
Vurdere type kulturkalender, hvor en fortløpende melder inn kurs etc.
Tenke innovativt – SMS meldinger – egen app. etc.
Ikke behov for eget utvalg for innovasjon og forskning enda.
Innovasjon bør stå fast på agenda for Administrativt samarbeidsutvalg slik at en kan gi korte
orienteringer om det som skjer.

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.
Behandling 8.5.14:

Forslag til vedtak 8.5.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg takker arbeidsgruppen for godt utført arbeid.
2. Administrativt samarbeidsutvalg oppretter ikke et eget fagutvalg for kompetansedeling, men vil
understreke viktigheten av å benytte de eksisterende arenaene for kompetansedeling.
3. Kompetansehevende tiltak/ kurs i kommunene og SØ skal være åpne for deltakelse fra den andre
part, og partene må informere godt om slike tiltak/kurs som de andre involverte kan dra nytte av.
4. På det nåværende tidspunkt ser ikke Administrativt samarbeidsutvalg det formålstjenlig å opprette
et eget utvalg for innovasjon og forskning. Temaet bør imidlertid stå som fast punkt på agenda til
Administrativt samarbeidsutvalg sine møter slik at partene kan orienteres om det som skjer.
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Sak 051-14 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.
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:
 De fire forløpene som er skissert må gjøres tilgjengelig på hjemmesiden til
samhandlingsavdelingen.
Forslag til vedtak 3.4.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar forløp for fedme til orientering
2. Saken settes opp til beslutning i mai møtet.
Behandling 8.5.14:

Forslag til vedtak 8.5.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg er enig i den oppgavedeling som fremkommer av det skisserte
forløp for fedme.
2. Partene vil legge det skisserte forløp til grunn når det etableres andre rehabiliteringsforløp.
3. Forløpene for hofte-/kneleddsartrose, myalgi, hjerneslag og fedme gjøres tilgjengelig på
samhandlingsavdelingens hjemmesider.
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Sak 052-14 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
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:
 Det er ikke hensiktsmessig med 4 observatører fra ansattes organisasjoner i Administrativt
samarbeidsutvalg.
 I drøftingsperioden må partene evt. involvere tillitsvalgte.
 Retningslinje 12 slår fast at observatør fra de ansatte skal være en representant fra ansattes
organisasjoner på fylkesplan som representerer alle forbund på begge forvaltningsnivåer. Dette
har nok ikke vært kommunisert klart nok ut.
 Alle representanter og observatører i Administrativt samarbeidsutvalg har en plikt til å sørge for at
saker forankres og kommuniseres ute.
 De ansattes organisasjoner må i likhet med øvrige aktører i Administrativt samarbeidsutvalg skape
fora for informasjonsutveksling.
 Det bør oppnevnes en fast observatør fra ansattes organisasjoner og tre vara fra hver av de andre
hovedorganisasjonene.
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Vedtak 3.4.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering med de kommentarer som fremkom i
møte
2. Saken settes opp til endelig beslutning i mai møtet.
Behandling 8.5.14:

Forslag til vedtak 8.5.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg opprettholder at det skal være en fast observatør fra de ansattes
organisasjoner, som skal representere alle forbund/begge forvaltningsnivåer. Det oppnevnes tre
vararepresentanter fra hver av de hovedorganisasjonene som ikke har fast observatørplass.
2. De ansattes organisasjoner må i likhet med øvrige aktører i Administrativt samarbeidsutvalg skape
fora for informasjonsutveksling.
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Sak 053-14 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
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).
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På denne bakgrunn foreslås det at det etableres en arbeidsgruppe bestående av:
Lise Wangberg Storhaug
Mossedistriktet
Indre Østfold
Fredrikstad/Hvaler
Sarpsborg/Rakkestad
Halden/Aremark
Liv Marit Sundstøl
SØ
Odd Petter Nilsen
SØ
Thomas Lie
SØ

Behandling 3.4.14:
 Behov for bistand og samarbeid i planleggingsfase og gjennomføringsfase. Viktig å komme i gang.
 Det bør avholdes et informasjonsmøte mellom SØ og med en representant fra administrasjonen i
hver av de samarbeidene Østfold kommunene.
 Må se på om en skal kunne styrke helsehus med spesialist kompetanse og at de eventuelt kan ta
imot pasienter på tvers av kommunegrenser
 Arbeidsgruppen bør i planleggingsfase bestå av representanter fra administrasjonene og så
vurdere om det skal etableres en mer faglig adhoc gruppe i forbindelse med gjennomføringen.
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
Behandling 8.5.14:

Forslag til vedtak 8.5.14
1. Prosjektgruppen for KIB2 får ansvar for å legge til rette for et informasjonsmøte mellom SØ og
med en representant fra administrasjonen i hver av de samarbeidene Østfold kommunene.
2. For planleggingsfasen etableres det en arbeidsgruppe bestående av:
Lise Wangberg Storhaug
Mossedistriktet
Indre Østfold
Fredrikstad/Hvaler
Sarpsborg/Rakkestad
Halden/Aremark
Liv Marit Sundstøl
SØ
Odd Petter Nilsen
SØ
Thomas Lie
SØ

3. Arbeidsgruppen har et selvstendig ansvar for å bringe saken videre til gjennomføringsfasen.
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Sak 054-14 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.

Behandling 3.4.14:
 Det ble påpekt noen språklige feil som må rettes opp
 Det ble vist til at retningslinjene er på overordnet nivå og at brukermanualen er mer detaljert.
Forslag til vedtak 3.4.14:
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering med de kommentarer som framkom
under behandlingen
2. Korrigert retningslinje 5.0 og Rutine 5.1 legges fram til vedtak i møte 8. mai
Vedlagt er:
Vedlegg 1 – Revidert forslag til retningslinje 5.0
Vedlegg 2 – Revidert forslag til rutine 5.1 for samhandling om utskrivning /overføring fra SØ
Behandling 8.5.14:

Forslag til vedtak 8.5.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg vedtar den fremlagte reviderte retningslinje 5.0 og rutine 5.1.
Retningslinje og rutine trer i kraft fra vedtaksdato.
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DRØFTINGSSAKER
Sak 055-14 Varsling ved rød respons i Østfold
I ADMS sitt møte 19.03.13 ble det vedtatt en rutine for «Alarmering av lege i vakt ved rød respons». Denne
ble gradvis iverksatt i Østfold, sist i mosseregionen i begynnelsen av desember 2013.
Her lyder det:
Ved alle ambulanse utkall etter kriteriene for ”rød respons” i ”Norsk indeks for medisinsk nødhjelp”, skal
varslingen omfatte den aktuelle legevaktsentral. Dette gjelder uavhengig av tid på døgnet og hvilken
vaktordning som gjelder i området.
Legevakten skal etter å ha hørt varslingen, kvittere for denne ved å trykke på aktuell tast på radioen. Dette
viser AMK at legevakten har mottatt varslingen. Ytterligere informasjon vil komme opp i displayet på
radioen. I de tilfeller hvor ambulanse ikke er tilgjengelig innen rimelig tid og der det kan være aktuelt at
kommunal lege rykker ut, tar AMK kontakt med legevakten over radio for å varsle om situasjonen. Varselet
skal inneholde en beskrivelse av akuttsituasjonen og angivelse av når ambulanse kan forventes å være
fremme. Legevakten varsler etter egne prosedyrer lege i vakt som vurderer om han/hun skal rykke ut.
Legevakten gir tilbakemelding til AMK om lege rykker ut eller ikke.
Dersom en ved legevaktsentralen på dagtid ser at annen kommunal lege er tilgjengelig vesentlig nærmere
pasienten enn legen som har vakt, skal en sammen med legen som har vakt vurdere hvorvidt det er aktuelt
å forsøke å få tak i den aktuelle legen (via telefonsystemet).
Lege i vakt skal – på linje med AMK-legen – være tilgjengelig for ambulansepersonellet for rådgivning og
diskusjon over radio.
Etter nyttår har det kommet en rekke henvendelser fra fastleger som opplever at oppkallet fra AMK som
det skal kvitteres for fra legevaktsentralen er endret, og lyder for eksempel «rød respons til vakthavende
lege i Moss». Før nyttår var det vanlige oppkallet «rød respons i Mosseregionen. Vurder om kommunal
lege rykker ut». Denne endringen gjør at det oppleves som at AMK kaller opp vakthavende lege direkte.
Dette er uhensiktsmessig, spesielt på dagtid, da det kan være flere ulike daglegevaktsordninger/distrikt
tilhørende samme legevaktsentral, og «feil» lege svarer på oppkallet. Ved flere episoder har AMK etter en
rød respons på dagtid tatt kontakt med legevaktssentralen for å få svar på hvorfor bare legevaktssentralen
og ikke vakthavende lege har besvart oppkallet. I henhold til gjeldende rutine er det kun nødvendig at
legevaktssentralen svarer.
For tydelig ansvarsfordeling og for å unngå usikkerhet i akutte sitasjoner er det nødvendig med en
presisering av hva som er gjeldende rutine, og at alle ved AMK og i kommunene praktiserer i tråd med
dette.
Vedlegg til sak 40-13 i administrativt samarbeidsutvalg 19.3.13: «Alarmering av lege i vakt i kommunene
ved ”rød respons”» er vedlagt saken.
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Gjeldene prosedyre ble vedtatt av Administrativt samarbeidsutvalg den 19.3.13. Utvalg for akuttmedisinsk
beredskap (Ufab) arbeider med et forslag til revisjon av prosedyren. Prosedyren skal selvsagt kunne
revideres på lik linje med andre prosedyrer, men det er viktig at ikke praksis endres før ny prosedyre
eventuelt er vedtatt av Administrativt samarbeidsutvalg. Referater fra møtene i Ufab skal sendes
Administrativt samarbeidsutvalg til orientering.

Behandling 8.5.14:

Forslag til vedtak 8.5.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering med de bemerkninger som fremkom i
møtet.
2. Saken settes opp til endelig behandling i juni møtet.

Sak 056-14 Opplæring av ALERT instruktører i kommunene
I «Retningslinje 4 – øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene» fra Administrativt samarbeidsutvalg
skisseres partenes ansvar i forhold til opplæring av ALERT instruktører. Dette er synliggjort slik:
Kommunenes ansvar er:
 «Opplæring i ALERT1 med bruk av MEWS2 til alt medisinsk personell»
SØs ansvar:
 Koordinering av undervisningstilbud i HLR og ALERT.
Det har nå oppstått en del diskusjon rundt forståelsen av begrepet «koordinering av undervisningstilbud i
HLR og ALERT».
Sett fra SØ sin side innebærer dette at sykehuset forplikter seg til å:
 utdanne ALERT instruktører på helsehusene som får ansvar for at kompetansen spres til
kommunen for øvrig. ALERT instruktørene inngår i nettverket sammen med SØ instruktørkorps
(møter med erfaringsutveksling og tilbud om faglig påfyll)
 utdanne HLR instruktører (ikke påbegynt) – men organiseres etter samme struktur som ALERT.
HLR fordrer dessuten at kommunen skaffer nødvendig treningsutstyr.
Problemstillingen som nå har dukket opp er at ALERT instruktørene på helsehusene ikke føler seg forpliktet
til å videreformidle denne kompetansen, men anser det som sykehusets ansvar, med henvisning til
vedtaket i ADMS over. Det etterspørres nå når SØ skal i gang med dette. Her henviser nå SØ til
kommunens ansvar i forhold til ALERT i henhold til retningslinjen.
Den samme problemstillingen gjelder også HLR, men her presiseres det ikke noe i forhold til kommunens
ansvar i retningslinjen.
SØ oppfatter at retningslinjen legger «superbruker prinsippet» til grunn og at det er kommunenes ansvar å
videreformidle, i egen organisasjon og hos de samarbeidene kommuner i helsehusregionen, den
kompetansen de har blitt tilført fra SØ både i forhold til ALERT og HLR.
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SØ har nå utdannet til sammen 34 ALERT- instruktører fordelt på de 5 kommuneregionene, de fleste
instruktørene er fra helsehusene. Det anbefales at en instruktør holder fire kurs pr år for å vedlikeholde
kompetansen. Hvis ALERT – instruktørene som nå er utdannet holder 4 kurs i året vil 680 ansatte i
kommunene få ALERT kurs hvert år. Frem til nå har kun 216 kommuneansatte deltatt på ALERT kurs.
Det tyder derfor på at det er utdannet tilstrekkelig instruktører. Den manglende opplæringen av ansatte i
kommunene kan skyldes at:
 Ansvaret til instruktørene ikke er klarlagt nok. For å få utdanning som instruktør bør det foreligge
en avtale om at vedkommende skal holde minimum 4 kurs for ansatte i kommunene (ikke bare for
ansatte i egen virksomhet).
 Kursene tilbys, men ansatte i kommunene deltar ikke på kurs.
Ut fra situasjonen som har oppstått kan det være behov for at ansvaret mellom partene og instruktørenes
rolle presiseres tydeligere. Det foreslås derfor følgende:
 SØ utdanner HLR og ALERT instruktører i de fem helseregionen (helst helsehusene) ut i fra antall
instruktører helseregionen trenger. Antallet instruktører settes utfra hvor mange ansatte har
behov for kompetanse i ALERT og HLR i helseregionen samlet sett.
 SØ arrangerer nettverksmøter for instruktørene som sikrer at denne kompetansen vedlikeholdes
og utvikles.
 Instruktørene i helseregionene har ansvar for koordinering og opplæring av ansatte i de øvrige
kommunale virksomheter.
 Leder av hver kommunal virksomhet har ansvar for å sikre at egne ansatte som har behov for
opplæring i ALERT og HLR får det.
 Kommunene må sammen bli enige om evt. en avtale om «frikjøpsordning», eller at det settes en
deltakeravgift, slik at den virksomheten som «eier» instruktører ikke lider økonomisk når det
holdes kurs for andre virksomheter.
Når det gjelder HLR opplæring må helseregionene sikre seg rom og utstyr for å gjennomføre opplæring av
egne ansatte i de kommunale virksomhetene, før SØ utdanner HLR instruktører.
Saken legges frem for diskusjon og avklaring i Administrativt samarbeidsutvalg.
Behandling 8.5.14:

Forslag til vedtak 8.5.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering med de synspunkter som fremkom i
møtet.
2. Saken settes opp til beslutning i juni møtet.

Sak 057-14 Kommunenes tilbud om hverdagsmestring
I Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011–2015) beskrives både kommunale frisklivssentraler og kommunale
lærings- og mestringstilbud. Grenseflaten mellom frisklivssentraler og kommunale lærings- og
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mestringstilbud er overlappende. Ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og ny lov om
folkehelsearbeid (1. januar 2012), gir kommunene insentiver til å etablere helsefremmende og
forebyggende tilbud for befolkningen.
Nettverk for læring og mestring i Østfold (møte 27.02.14) ber om at det legges frem sak til Administrativt
samarbeidsutvalg om mestringstilbud i kommuner i Østfold. Det forventes at kommuner har tilbud innen
generell mestring for helsefremming, hverdagsmestring og forebygging/ rehabilitering. Nettverket er
opptatt av at dette signaliseres tydelig til kommunene. Slik at de er forpliktet til det mestringsrettede
arbeidet, og at bestillingene for mestringsfokus er tydelig. Tydeligheten må komme fram i
kompetanseplaner og handlingsplaner for kommunenes arbeid.
Mestringskurset « Å leve et friskere liv» har vært et mestringstilbud hos lærings- og mestringssenteret
(LMS) i SØ siden oppstart av LMS. Kurstilbudet er ikke diagnosespesifikt, men basert på generell
egenmestring, bevisstgjøring rundt egne ressurser og eget målarbeid for å fremme egen helse og
hverdagsmestring.
Dette er et kurskonsept fra Stanford University, USA og er lisensbasert. Det er gjort endringer i konseptet
som nå er mer rettet mot eldres helse og forebyggetiltak. Derfor ser ikke LMS/ SØ, eller andre HF i Norge
det som et tilbud som lengre ligger under spesialisthelsetjenesten. Tilbudet vil bli gitt på LMS ut
lisensperioden som er mars 2015.
Det kan nevnes at FUNKIS (Funksjonshemmedes studieforbund) arbeider med et norsk
mestringskurskonsept som etter planen skal være gruppebasert eller gruppebasert på internett.

Administrativt samarbeidsutvalg behandlet den 16.5.2011 i sak 25-11 Sluttrapport klinisk utvalg – Læringsog mestringsarbeid.
Vedtak 16.5.11:
1. Det etableres et nettverk av de kommunale lærings- og mestringssenter og lærings- og
mestringssenter ved SØ som skal bistå kommunene i etablering, utvikling, og koordinering av
kommunale LMS
2. Det opprettes en felles nettportal på SØ’s hjemmeside hvor alle LMS-tilbudene i Østfold samles.
Her tilgjengelig gjøres tilbudene for brukere, behandlere og andre som er i kontakt med brukere
og helsetjenesten
3. Igangsetting av nettverket gjøres fra lærings- og mestringssenter ved Sykehuset Østfold. De skal
også bidra til kompetanseheving for ansvarlige i kommunene innen fagfeltet læring og mestring.
4. Administrativt samarbeidsutvalg ber om tilbakemelding fra nettverket om arbeidet med LMS.
Nettverket har vært i funksjon siden 2011 med vekslende interesse fra kommunene. Referater fra
nettverkets møter har blitt lagt frem for Administrativt samarbeidsutvalg til orientering. En viser bl.a. til
referat vedlagt dagens sakskart i sak 63-14 a.
Administrativt samarbeidsutvalg må drøfte hvordan det er hensiktsmessig å gå videre med dette arbeidet.
Lærings- og mestringstilbud i kommunene blir i Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011–2015) trukket fram
som gode tilbud for å «sikre mer tidlig intervensjon mot sykdomsutvikling, en bredere tilnærming til
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mestring av sykdom eller funksjonssvikt, og for å sikre at brukere over tid og gjennom tettere oppfølging i
sitt nærmiljø får mulighet til å tilegne seg verktøy for å håndtere hverdagen på en bedre måte». Læringsog mestringssentre skal fortsatt eksistere i helseforetakene.
Det er naturlig å tenke seg at Lærings- og mestringssenteret i SØ er rettet mot det spesialiserte lærings- og
mestringsarbeidet og med et utstrakt samarbeid med kommunale lærings- og mestringssentre og
frisklivssentraler.
Retningslinje 10 i samarbeidsavtalen – om forebygging, skisserer også at lærings- og mestringsarbeid
vurderes som en del av det forebyggende og helsefremmende arbeidet.
Behandling 8.5.14:

Forslag til vedtak 8.5.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering med de synspunkter som fremkom i
møtet.
2. Saken settes opp til beslutning i juni møtet.

Sak 058-14 Delt finansiering av SLB leger i Østfold (Lindrende behandling).
Senter for lindrende behandling (SLB), samhandlingsavtaler og behov for økt legetjeneste. Forslag om
samfinansiering av legestillinger mellom SØ og kommunene
Bakgrunn
Antall konsultasjoner på SLB har økt fra 686 i 2011 til 1210 i 2012 og videre til 1749 i 2013. Dette er en
betydelig økning og det forventes at behovet vil stige ytterligere.
I Stortingsmelding nr.47 som er omtalt som “samhandlingsreformen” kapittel 6.5 heter det:
”Erfaringer fra ulike samhandlingstiltak viser at det er hensiktsmessig med en befolkningsmasse på kanskje
helt opp til om lag 20 000–30 000 innbyggere for å sikre effektiv og god drift av døgnplasser som
inkluderer observasjon, utredning, etterbehandling og palliativ behandling. Organiseringen av enheten og
inntakskriteriene vil kunne være avgjørende for hvor mange senger som etableres, og for hvilket
befolkningsgrunnlag som er nødvendig. Ved etablering av ulike aktiviteter i lokalmedisinske sentre er
Regjeringen opptatt av at det må sikres gode avtaler mellom spesialisthelsetjenesten og de kommunale
tjenestene. Avtalene må synliggjøre partenes gjensidige ansvar for kompetanseoverføring og veiledning.
Det konkrete tjenesteinnholdet i lokalmedisinske sentre må blant annet vurderes i lys av avstanden til
nærmeste sykehus”
”Det bør derfor etableres tydelige og forpliktende avtaler mellom de samhandlende kommunene og
mellom kommunegruppen og spesialisthelsetjenesten.”
Kapittel 6.5 i Stortingsmeldingen omhandler også tverrfaglige team, herunder ambulante:
”Dagens aktivitet knyttet til tverrfaglige team er i stor grad brukergruppe-/diagnoseorientert, og teamene
består av ansatte med tverrfaglig kompetanse - ofte med videreutdanning innenfor de respektive
fagområdene. Formålet med teamene er å bidra til kompetanseoverføring mellom behandlingsnivåene,
forebygge innleggelser, og motvirke at pasienter og pårørende får lang reisevei til sykehus.
Postadresse

Sykehuset Østfold HF
Postboks 16, 1603 Fredrikstad

Besøksadresse

Telefon

Sekretariat
Roald
913 55 288
Amundsensgate 17,
Sarpsborg

~ 15 ~

E-postadresser
Leder kjersti.gjoesund@sarpsborg.com
Sekretær Jon.Jaeger.Gasvatn@so-hf.no
Internett
www.sykehuset-ostfold.no

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold
Vår dato

Innkalt av

Kjersti Gjøsund

29.04.2014

Vår ref.

Side
16 av 68
14/287

Spesialisthelsetjenesten har i dag etablert tverrfaglige team innen mange fagområder.
Styringsdokumentene til de regionale helseforetakene gir krav om å utvikle pasientrettede
samhandlingstiltak, som eksempelvis ambulante team. Det er blant annet åpnet opp for at poliklinisk
virksomhet som utføres ambulant, også kan utløse ISF-refusjon.” (uthevelsen er min)
Dagens situasjon
Palliativ enhet ved Peer Gynt sykehjem i Moss kommune har foretatt en henvendelse med ønske om
formell samhandlingsavtale med Senter for lindrende behandling (SLB). En slik samhandlingsavtale vil
innebære tverrfaglige møter med pasientrettet virksomhet og kompetanseutveksling.
Det foreligger per i dag forpliktende avtaler mellom SLB og kommunale palliative enheter i
Sarpsborg(”Kruseløkka”), Askim (”Løkentunet”) og Halden (”Lindrende enhet”, Halden sykehjem). Avtalene
er noe forskjellige med hensyn på innhold avhengig av opplevd behov ved de enkelte enhetene. Det
avholdes faste møter med Halden sykehjem 2 timer hver annen uke. Det avholdes månedlige møter med
Løkentunet (2 timer), og fast telefonkontakt hver onsdag. Det er fast telefonkontakt med Kruseløkka hver
onsdag, men ingen faste møter. Dog er det relativt hyppig ambulante besøk til pasienter inneliggende ved
Kruseløkka.
Pr i dag finnes en stilling som dekkes av sykehuset. For at SLB legene skal klare å utføre en
tilfredsstillende helsetjeneste både i sykehuset og i kommunene til de forskjellige palliativ enhetene er det
vurdert et behov på totalt 3 SLB leger/stillinger.
For å ivareta intensjonene i samhandlingsreformen som beskrevet ovenfor foreslår SØ at SLB utvides med
2 stillinger slik at totalt antall blir 3 stillinger. Det foreslås at finansieringen deles mellom kommunene og
SØ slik at partene finansierer 1.5 stilling.
En utvidelse til 3 stillinger vil sikre et godt pasienttilbud, bidra til et robust fagmiljø og sikre
kompetanseoverføring mellom behandlingsnivåene, forebygge innleggelser, og motvirke at pasienter og
pårørende får lang reisevei til sykehus.
Behandling 8.5.14:

Forslag til vedtak 8.5.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering med de synspunkter som fremkom i
møtet.
2. Saken settes opp til beslutning i juni møtet.

Sak 059-14 Endret sammensetting i det faste utvalg for ø. hjelp/døgnbehandling
Per Weydahl fra SØ skal over i ny stilling. Weydahl leder i dag det faste utvalget for kommunal øyeblikkelig
hjelp / døgnbehandling. Nina Mikkelsen fra Sarpsborg kommune har i dag sekretariatsfunksjonen.
Behandling 8.5.14:

Forslag til vedtak 8.5.14
1. Nina Mikkelsen blir ny leder av det faste utvalg for ø. hjelp /døgnbehandling.
2. Odd Petter Nilsen får ansvar for sekretariatsfunksjonen for utvalget
3. Saken settes opp til beslutning i juni møtet.
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Sak 060-14 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.

Behandling 8.5.14:

Forslag til vedtak 8.5.14
1. .

Postadresse

Sykehuset Østfold HF
Postboks 16, 1603 Fredrikstad

Besøksadresse

Telefon

Sekretariat
Roald
913 55 288
Amundsensgate 17,
Sarpsborg

~ 17 ~

E-postadresser
Leder kjersti.gjoesund@sarpsborg.com
Sekretær Jon.Jaeger.Gasvatn@so-hf.no
Internett
www.sykehuset-ostfold.no

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold
Vår dato

Innkalt av

Kjersti Gjøsund

29.04.2014

Vår ref.

Side
18 av 68
14/287

ORIENTERINGSSAKER
Sak 61-14 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 og februar samt avvik for
mars 2014, saksbehandlingstid pr. 29.april 2014:

Behandling 8.5.14:

Forslag til vedtak 8.5.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering

Postadresse

Sykehuset Østfold HF
Postboks 16, 1603 Fredrikstad

Besøksadresse

Telefon

Sekretariat
Roald
913 55 288
Amundsensgate 17,
Sarpsborg

~ 18 ~

E-postadresser
Leder kjersti.gjoesund@sarpsborg.com
Sekretær Jon.Jaeger.Gasvatn@so-hf.no
Internett
www.sykehuset-ostfold.no

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold
Vår dato

Innkalt av

Kjersti Gjøsund

29.04.2014

Vår ref.

Side
19 av 68
14/287

Sak 62-14 Statistikk utskrivningsklare pasienter
Oversikt over utskrivningsklare pasienter innen somatikk for januar og februar 2014.

Det er fortsatt 2 døgn fra Moss fra oktober 2013 som ikke er avklart. Innsigelsene ble sendt avdelingene
primo februar 2014.

Postadresse

Sykehuset Østfold HF
Postboks 16, 1603 Fredrikstad

Besøksadresse

Telefon

Sekretariat
Roald
913 55 288
Amundsensgate 17,
Sarpsborg

~ 19 ~

E-postadresser
Leder kjersti.gjoesund@sarpsborg.com
Sekretær Jon.Jaeger.Gasvatn@so-hf.no
Internett
www.sykehuset-ostfold.no

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold
Vår dato

Innkalt av

Kjersti Gjøsund

29.04.2014

Vår ref.

Side
20 av 68
14/287

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

Behandling 8.5.14:

Forslag til vedtak 8.5.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering

Postadresse

Sykehuset Østfold HF
Postboks 16, 1603 Fredrikstad

Besøksadresse

Telefon

Sekretariat
Roald
913 55 288
Amundsensgate 17,
Sarpsborg

~ 20 ~

E-postadresser
Leder kjersti.gjoesund@sarpsborg.com
Sekretær Jon.Jaeger.Gasvatn@so-hf.no
Internett
www.sykehuset-ostfold.no

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold
Vår dato

Innkalt av

Kjersti Gjøsund

29.04.2014

Vår ref.

Side
21 av 68
14/287

Sak 63-14 Referat fra kliniske utvalg / annet
Vedlagt foreligger følgende rapporter:
a) Referat fra nettverk for Læring og mestring i Østfold 27.2.14
b) Referat fra klinisk utvalg retningslinje 2 fra 28.3.14
c) Referat fra klinisk utvalg ø. hjelp døgnplass 26.3.14
Behandling 8.5.14:

Forslag til vedtak 8.5.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar referatene til orientering.

Sak 64-14 Status etablering av Helsehus-Sarpsborg
Det blir gitt en orientering om status for etablering av helsehus i Sarpsborg. Administrativt
samarbeidsutvalg har tidligere blitt orientert om status for etablering av de øvrige helsehusene i fylket, så
med denne orienteringen er det blitt redegjort for samtlige helsehus i Østfold.
Behandling 8.5.14:

Forslag til vedtak 8.5.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering.

Sak 65-14 SØ 2015
Sak 66-14 Info om endringer som kan påvirke den annen part

EVENTUELT


x

Postadresse

Sykehuset Østfold HF
Postboks 16, 1603 Fredrikstad

Besøksadresse

Telefon

Sekretariat
Roald
913 55 288
Amundsensgate 17,
Sarpsborg

~ 21 ~

E-postadresser
Leder kjersti.gjoesund@sarpsborg.com
Sekretær Jon.Jaeger.Gasvatn@so-hf.no
Internett
www.sykehuset-ostfold.no

VEDLEGG
Vedlegg sak 049-14 Ref. 3.april 2014
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Vedlegg sak 050-14 Arb.gr. Kompetansesamarbeid - sluttrapport
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Vedlegg sak 051-14 Pasientforløp fedme
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Vedlegg sak 052-14 Tillitsvalgtes representasjon
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Vedlegg sak 054-14 a Revidert Retn.linje 5
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Vedlegg sak 054-14 b Rutine tilhører Retn.linje 5

~ 59 ~

Vedlegg sak 055-14 Rutine «Rød respons»
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Vedlegg sak 63-14 a Vedlegg referat fra LMS 27.2.14

~ 62 ~

~ 63 ~

~ 64 ~

Vedlegg sak 63-14 b Vedlegg referat fra klin.utv. retn.ln. 2. 28.3.14

~ 65 ~

~ 66 ~

Vedlegg sak 63-14 c Vedlegg referat fra klin.utv. ø.hj. døgn. 26.3.14
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~ 68 ~

