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BESLUTNINGSSAKER
Sak 107-14 Godkjenning av referat fra møte 4.september 2014
Det har ikke kommet anmerkninger til det utsendte referatet. (vedlagt)
Behandling 9.10.14:

Forslag til vedtak 9.10.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg godkjenner referat fra 4.september 2014

Sak 108-14 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:
 Bra å få en slik rutine på plass
 Det er verdt å merke seg at UDI har avtale om direkte oppgjør i forhold til en del av disse
pasientene.
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
Behandling 9.10.14:

Forslag til vedtak 9.10.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg godkjenner vedlegg til rutine 5 om utskrivning av pasienter uten
trygderettigheter – lovlig og ulovlig opphold.
2. Administrativt samarbeidsutvalg merker seg at UDI har avtale om direkte oppgjør i forhold til en
del av disse pasientene.

Sak 109-14 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.
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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
Sarpsborg region
Moss region
Halden region
IØ region

Lise Krogstad
Vegard Edgren

SØ- samhandling
SØ-samhandling
SØ- rus
SØ- somatikk

Odd Petter Nilsen
Jon J. Gåsvatn
Finn Arild Andersen
Stine Olsen

Dag Fosser

Drøfting 4.9.14:
 På grunn av SØ flytting til Kalnes må samhandlingsforum avvikles ultimo mars 2015.
 Evalueringen av samhandlingsforum 2014 må oversendes programkomiteen.
 Det bør være fokus på hvilke grupper av personell en ønsker å treffe, slik at programmet innrettes
i forhold til det.
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
Behandling 9.10.14:

Forslag til vedtak 9.10.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg nedsetter følgende programkomite for samhandlingsforum 2015:
Fredrikstad region
Sarpsborg region
Moss region
Halden region
IØ region

Lise Krogstad
Vegard Edgren

SØ- samhandling
SØ-samhandling
SØ- rus
SØ- somatikk

Odd Petter Nilsen
Jon J. Gåsvatn
Finn Arild Andersen
Stine Olsen

Dag Fosser

2. Sekretariatet innkaller programkomiteen til konstituerende møte.
3. Administrativt samarbeidsutvalg går inn for at neste samhandlingsforum avvikles ultimo mars
2015.
4. Administrativt samarbeidsutvalg går inn for at samhandlingsforum 2015 avholdes på Rakkestad
kulturhus som i fjor.
5. Programkomiteen legger frem forslag til program for Administrativt samarbeidsutvalg.
6. Evalueringen av samhandlingsforum 2014 oversendes programkomiteen sammen med
bemerkningene som har fremkommet under behandlingen av saken.
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Sak 110-14 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:

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
Behandling 9.10.14:

Forslag til vedtak 9.10.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg godkjenner forslaget til møteplan for 2015.

Sak 111-14 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). Oppdatert forslag
med innspill fra septembermøtet er vedlagt.
I henhold til retningslinje 12 skal partnerskapsmøtet også fastsette kvalitetsparametere og drøfte
resultater.

Drøfting 4.9.14:
 Det bør vurderes om partnerskapsmøtet kun skal avholdes en gang i året (1 kvartal) Administrativt samarbeidsutvalg anbefaler det.
 Sykehusets strategiplan og kommuneplaner bør på en måte henge sammen på et overordnet nivå.
Kanskje partnerskapsmøtet kan bli enige om noen prinsipper? – pasientens helsetjeneste.
 Flytting til Kalnes bør være tema på partnerskapsmøtet – ett år før offisiell åpning.
 Rus/psykiatri bør inn på handlingsplan 2015 i forhold til etterlevelse av ROP retningslinjene.

Resultat av drøfting 4.9.14:
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
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Behandling 9.10.14:

Forslag til vedtak 9.10.14
 Administrativt samarbeidsutvalg godkjenner følgende dokumenter 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)
 Administrativt samarbeidsutvalg anbefaler for partnerskapsmøtet at partnerskapsmøtet kun skal
avholdes en gang i året (1 kvartal).
 Administrativt samarbeidsutvalg vil peke på at Sykehusets strategiplan og kommuneplaner bør
henge sammen på et overordnet nivå og anmoder partnerskapsmøtet om å drøfte om det er
behov for å bli enige om noen prinsipper for å sikre en slik sammenheng.


Administrativt samarbeidsutvalg anbefaler at flytting til Kalnes bør være tema på
partnerskapsmøtet – ett år før offisiell åpning.

Sak 112-14 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:
 Ingen grunn til å endre eksisterende samarbeidsavtale
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
Den overordnede samarbeidsavtalen er oppdatert i punkt 6 med hensyn til språklige endringer som har
vært behandlet i Administrativt samarbeidsutvalg. (jfr. bl.a. sak 98-14)
Behandling 9.10.14:

Forslag til vedtak 9.10.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg anbefaler partnerskapsmøtet at den overordnede
samarbeidsavtale videreføres med sin nåværende ordlyd.

Sak 113-14 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.
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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.
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
Hilde Freim
Sarpsborg region
Moss region
Bente Rostad Hansen
Halden region
IØ region
Silje Bruland Lavoll
Praksiskonsulent/fastlege

SØ
SØ

Anita Sandtangen
Inger-Tove Van De
Vooren

SØ
SØ
SØ

Drøfting 4.9.14:
 Bør ha med en praksiskonsulent/fastlege i utvalget
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
Behandling 9.10.14:

Forslag til vedtak 9.10.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg nedsetter et klinisk utvalg bestående av følgende personer:
Fredrikstad region
Sarpsborg region

Hilde Freim

Moss region
Bente Rostad Hansen
Halden region
IØ region
Silje Bruland Lavoll
Praksiskonsulent/fastlege

SØ
SØ
SØ
SØ
SØ
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Anita Sandtangen
Inger-Tove Van De
Vooren

2. Det kliniske utvalget får følgende mandat:
 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.

DRØFTINGSSAKER
Sak 114-14 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)
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.
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Det kliniske utvalget får følgende sammensetting:
Fredrikstad region
Alice Moræus
Sarpsborg region
Moss region
Halden region
IØ region
Fastlege ?

SØ
SØ
SØ
SØ
SØ
Praksiskonsulent ?

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
Avdelingssjef Hilde Marie Hoel og Jordmor Emma Jeanette Raagaard fra kvinneklinikken kommer for å
redegjøre for saken kl.13.00 – 13.30
Ny drøfting 9.10.14:

Forslag til 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.
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Sak 115-14 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

Pr dags dato er det 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 og
Administrativt samarbeidsutvalg må disponere midlene ut fra disse forutsetningene.
Fristen for å søke går ut 1.oktober og skulle det komme inn flere søknader innen fristen vil disse bli
publisert på samme side som de øvrige.
Sekretariatet vil utarbeide en vurdering av søknadene i henhold til kriteriene som blir ettersendt.
I henhold til de vedtatte retningslinjene skal søkerne få svar på sine søknader innen 4 uker etter
søknadsfristen. Det vil si at svar må foreligge innen 1.november. På den bakgrunn kan ikke den vanlige totrinns behandlingen følges, og beslutning om tildeling må fattes i dette møtet.

Drøfting 9.10.14:

Forslag til beslutning 9.10.14:
1. Administrativt samarbeidsutvalg slutter seg til sekretariatets vurderinger og anbefalinger, og
bevilger samhandlingsmidler i tråd med dette.
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Sak 116-14 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.
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:

Forslag til beslutning 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.

ORIENTERINGSSAKER
Sak 117-14 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 juli.
Samhandlingsavdelingen arbeider fortsatt aktivt for å få lukket de eldste avvikene.
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Saksbehandlingstiden er pr. 26.september 2014:

Her følger oversikt over samhandlingsavvik august 2014, saksbehandlingstid pr. 26.september 2014:

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

Sak 118-14 Statistikk utskrivningsklare pasienter
Oversikt over utskrivningsklare pasienter innen somatikk til og med juli 2014.

Oversikt over utskrevne pasienter innen psykiatri for januar-august 2014 som har ligget for lenge:
Kommune
0101 HALDEN
0104 MOSS
0105 SARPSBORG
0106 FREDRIKSTAD
0111 HVALER
0125 EIDSBERG
0127 SKIPTVET
0128 RAKKESTAD
Totalt Sum av
Uskdager
Totalt Antall av
Personid

Data
Sum av Uskdager
Antall av Personid
Sum av Uskdager
Antall av Personid
Sum av Uskdager
Antall av Personid
Sum av Uskdager
Antall av Personid
Sum av Uskdager
Antall av Personid
Sum av Uskdager
Antall av Personid
Sum av Uskdager
Antall av Personid
Sum av Uskdager
Antall av Personid

1

2
1
1

3
31
1

2
2

84
2

1 104
1
4
10
4
10
2

4
1
1

5

6

7
3
1

2
2
7
1
36 530
2
9

68
1
1
1

5
1

69

8

35

992

2

2

4

46

2
1
1
1
46
2

12
2

133

2 167

7

2

Behandling 9.10.14:

Forslag til vedtak 9.10.14
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13

37 541
3

13

8 Totalt
5
41
1
5
4
4
180
7
30
696
3
22
10
2
2
1
1
1
58
4

1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering

Sak 119-14 Referat fra kliniske utvalg / annet
Det foreligger følgende rapporter:
a) Referat fra UFAB 26.mars 2014 (vedlagt)
b) Referat fra UFAB 4. juni 2014 (vedlagt)
c) Referat fra det faste utvalg ØHD/KAD 27. august 2014 (vedlagt)
d) Referat fra Nettverk for læring og mestring 16.september 2014 (inkl. referat 16.4.12) (vedlagt)

Behandling 9.10.14:

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

Sak 120-14 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 121-14 SØ 2015
Sak 122-14 Info om endringer som kan påvirke den annen part

EVENTUELT


Administrerende direktør Just Ebbesen vil oppnevne en hurtigarbeidende arbeidsgruppe under
ledelse av avdelingssjef Grete Jespersen, som skal utrede rehabiliteringsenhet i SØ. Han ønsker at
kommunene skal være representert i gruppen. Arbeidet starter veldig snart, og planen er å være
ferdig 1. desember i år. – Forespørsel om kommunal deltakelse har vært lagt frem for leder av
ADMS og følgende tilbakemelding er gitt til SØ:
Kommunene foreslår de at Runar Stemme (Spydeberg) er medlem i arbeidsgruppen, og at Anne
Kristine Nitter (Fredrikstad) stiller som hans vara ved behov.
Bakgrunn, stilling og kommunestørrelse er imidlertid ulik, så SØ kan selvfølgelig vurdere om begge
to bør være medlemmer av arbeidsgruppen.
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VEDLEGG
Vedlegg sak 107-14 Ref. 4.sept 2014

Tilbake
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Tilbake

Vedlegg sak 108-14 Rutine USK uten trygderett-lovlig/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 111-14 Årsrapport til partnerskapsmøte
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Vedlegg sak 111-14 Handlingsplan 2014 til partnerskapsmøte
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Vedlegg sak 111-14 Handlingsplan 2015 til partnerskapsmøte
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Tilbake

Vedlegg sak 114-14 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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Vedlegg sak 119-14 a Vedlegg Referat fra UFAB 03/14
Tilbake
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Tilbake

Vedlegg sak 119-14 b Vedlegg Referat fra UFAB 06/14
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Vedlegg sak 119-14 c Vedlegg Referat fra ØHD/KAD 8/14
Tilbake
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Tilbake

Vedlegg sak 119-14 d Vedlegg Referat fra Nettverk LM
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