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BESLUTNINGSSAKER
Sak 001-14 Konstituering av Administrativt samarbeidsutvalg 2014
Det vises til samarbeidsavtalens retningslinje 12 – samarbeidsformer. Retningslinjen beskriver blant annet
sammensetning og arbeidsform for administrativt samarbeidsutvalg.
Vedtak 12.12.13:
1. Administrativt samarbeidsutvalg foreslår at kommune innehar ledervervet, og SØ innehar
nestledervervet i 2014
2. Sammensetning av administrativt samarbeidsutvalg settes opp til beslutning i ADMS 30.01.14
Forslag til vedtak 30.1.14:
Administrativt samarbeidsutvalg har i 2014 følgende sammensetning:

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:

Faste medlemmer:
Jon Erik Olsen
Halvard Bø
Heidi Eek Guttormsen

Varamedlemmer:
Anne Kristine Nitter
Gina Brekke
Runar Stemme

Lise Storhaug
Kjersti Gjøsund
Irene Dahl Andersen
Per Grunde Weydahl
Odd Petter Nilsen
Einar Gløersen
Stein Bruland

Sonja Rønneberg
Nina Mikkelsen
Liv Marit Sundstøl
Linda Haukeland

Leder Brukerutvalget

Nestleder Brukerutvalget

Jørn Gilberg

Benny Adelved

Kjersti Gjøsund
Irene Dahl Andersen
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Sak 002-14 Godkjenning av referat fra møte 12.desember 2013
Det har ikke kommet anmerkninger til det utsendte referatet. (vedlagt)
Behandling 30.1.14:

Forslag til vedtak 30.1.14
 Administrativt samarbeidsutvalg godkjenner referat fra 12.desember 2013
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Sak 003-14 Fire forløp rehabilitering - sett opp mot områdeplanen
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 år. Basert
på innspill også fra deltakere på rehabiliteringskonferansen har arbeidsgruppene lagt frem sine forslag til
tre av rehabiliteringsforløpene. Endelig forslag til rehabiliteringsforløp for fedme er ikke klart. (De tre
andre forløpene ligger vedlagt)
Behandling 12.12.13:
 Per Weydahl holdt en kort orientering om pasientforløp – prosess-aktivitet-ansvar
 Det understrekes at forløpene er fagmiljøenes forslag. Forløpene skal danne grunnlag for
forpliktende avtaler og det krever at partene må se på hva som kan leveres av tjenester i dag.
Dette vil danne grunnlag for videre forhandling om hvordan forløpene kan realiseres.
 Sunnas sykehus har tatt initiativ til et forskningsarbeid rundt rehabilitering. Initiativtaker vil bli
invitert til et senere møte i Administrativt samarbeidsutvalg.
Vedtak 12.12.13:
 Administrativt samarbeidsutvalg tar forløpene til orientering med de innspill som fremkom i
møtet.
 Saken settes opp til beslutning i januarmøtet om hvordan dette arbeidet skal følges opp videre.
Behandling 30.1.14:

Forslag til vedtak 30.1.14
 Administrativt samarbeidsutvalg er enig i den oppgavedeling som fremkommer av de skisserte
forløp for Hofte-/kneleddsartrose, Myalgi og Hjerneslag.
 Partene forplikter seg til å sørge for tilstrekkelig tilbud i egen virksomhet, enten i egen regi, i
samarbeid med andre eller ved kjøp av tjenester for å dekke behovet innen de respektive
forløpene.
 Tiltak og tidsplan for etablering av tilbudene presenteres for Administrativt samarbeidsutvalg i
møtet 3.april 2014
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Sak 004-14 Samhandlingsforum 2014
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 og målgruppe
er fagpersonell og ledere.
I oktobermøtet ble følgende programkomité valgt:
Vegard Edgren, Sarpsborg - Torill Spærnes, Fredrikstad - Mette Brustad, Mossedistriktet
Odd Petter Nilsen, SØ - Jon Gåsvatn, SØ - Ragnhild Tranøy, SØ
Programkomiteen har lagt frem følgende forslag:
Samhandlingsforum 2014
Dato: Onsdag 2.april alternativt onsdag 9.april
Tidsrom: 8:00-16:00
Dagpakke kr. 520,- pr. person
Sted: Quality Hotell og Resort Sarpsborg
Aktuelle tema på konferansen:
 Hjemmemonitorering av pasienter.
 Velferdsteknologi – samhandling
 PLO – meldinger
 Hverdagsrehabilitering (for hvem? / Frisk Liv etc.)
 Status nytt sykehus i Østfold
 Ø.hjelpstilbud i kommunene
 Kompetansedeling/heving (drøfte arb.gruppens forslag) – gruppearbeid rundt bordene
 Kommunikasjon AMK/hjemmetjenesten – prioriteringsverktøy – samhandling
 Rus/psykiatri – ROP
 Dia pol – kommunalt tilbud
Behandling 12.12.13:
 Administrativt samarbeidsutvalg ønsker at det innhentes pristilbud også fra Rakkestad kulturhus
og at programkomiteen går videre med det mest hensiktsmessige alternativet.
 Viktig å legge vekt på tema som er tidsaktuelle og generelle. Ønske om å prioritere
hverdagsrehabilitering fremfor å bruke tid på ø.hjelp
 Se på om en skal følge opp tema fra forrige samhandlingsforum vedrørende avvikshåndtering og
forbedringsmuligheter.
Vedtak 12.12.13:
 Administrativt samarbeidsutvalg tar forslag til dato, konferansested og tema/program for
kommende samhandlingsforum til orientering med de innspill som fremkom i møtet.
 Saken vil bli satt opp til endelig vedtak i januarmøtet.

Det er innhentet pristilbud fra Rakkestad kulturhus. Leie av lokaler kr. 4000,Pris på dagpakke 3x kaffe + 1x Frukt + Lunsj 3 ½ snitter pr. person. = kr 160/person
På denne bakgrunn er mat og Rakkestad kulturhus bestilt til arrangementet den 2.april.
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Programkomiteen arbeider videre med foredragsholdere og avklarer de endelige titlene på foredragene
med dem. Det vises til referat fra Programkomiteens møte den 15.januar og tentativt program med
tidsangivelser. (Jfr. Vedlegg )
Endelig pris på dagpakke må fastsettes når det er avklart eventuelle kostnader til foredragsholdere, men
den vil ligge i størrelsesorden 180-250 kr. pr. person. Programkomiteen anbefaler ikke at det settes av tid
til kulturinnslag, men at det heller benyttes noe mer tid til fordypning innen de enkelte temaene.
Det foreligger fra sist en fordeling av antall deltakere basert på befolkningstall i kommunen, med 2/3 av
deltakere fra kommunene og 1/3 fra SØ. Det også foretatt en viss utjevning slik at alle kommuner sikres
minimum tre deltakere.
Deltakerantall
Kommune
0101 Halden
0104 Moss
0105 Sarpsborg
0106 Fredrikstad
0111 Hvaler
0118 Aremark
0119 Marker
0122 Trøgstad
0123 Spydeberg
0124 Askim
0125 Eidsberg
0127 Skiptvet
0128 Rakkestad
0135 Råde
0136 Rygge
0137 Våler
0138 Hobøl
Sykehuset Østfold
Øvrige inviterte

Deltakere
17
16
30
45
3
3
3
3
3
9
7
3
5
4
8
3
3
80
3

Behandling 30.1.14:

Forslag til vedtak 30.1.14
 Administrativt samarbeidsutvalg slutter seg til at Samhandlingsforum avholdes 2.april 2014 på
Rakkestad kulturhus som skissert fra programkomiteen.
 Administrativt samarbeidsutvalg slutter seg til at partene tildeles det antall plasser som fremgår av
saken.
 Pris på dagpakke fastsettes til inntil kr. 250,- pr.person.
 Administrativt samarbeidsutvalg ber programkomiteen utarbeide endelig forslag til program og
invitasjon på bakgrunn av de innspill som framkom i møte.
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Sak 005-14 Sluttrapport - Klinisk utvalg for habilitering barn og unge- KUBU
Klinisk utvalg barne- og ungdomshabilitering (KUBU) har lagt frem sin sluttrapport med sine anbefalinger,
samt et forslag til mal for melding fra Sykehuset Østfold til Koordinerende enhet om barn/unge med behov
for langvarige og koordinerte tjenester.

Behandling 12.12.13:

Vedtak 12.12.13:
 Administrativt samarbeidsutvalg takker utvalget for arbeidet.
 Administrativt samarbeidsutvalg tar rapporten med anbefalinger og vedlagte mal for melding til
orientering med de innspill som fremkom i møtet.
 Kommunene må se på det foreslåtte meldeskjema til januar møtet, og avklare hvor det skal
sendes.
 Saken vil deretter bli oversendt til det kliniske utvalg – koordinerte tjenester, som ser på dette i en
bredere sammenheng og for videre oppfølging (jfr. Sak 143-13)
Det foreslåtte meldeskjema ligger vedlagt. Dette må sendes i brevform og inngår ikke i PLO meldingene.
Vedlagt ligger også oversikt over kommunenes koordinerende enhet med tilhørende kontaktinformasjon.
Behandling 30.1.14:

Forslag til vedtak 30.1.14
 Administrativt samarbeidsutvalg slutter seg til at det foreslåtte meldeskjema benyttes fra SØ til
kommunenes koordinerende enhet for barn /unge som har behov for sammensatte og
koordinerte tjenester.
 Kommunene melder fortløpende endringer i kontaktinformasjon for koordinerende enheter til
sekretariatet for videre distribusjon i SØ.
 Sekretariatet sørger for at mal til meldeskjema legges inn DIPS.
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Sak 006-14 Nedsette et klinisk utvalg ifht. retningslinje 2 – koordinerte tjenester
Retningslinje 2 omfatter alle personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester.
Det er behov for å få etablert gode rutiner for å sikre at de ulike verktøyene benyttes på en god og
hensiktsmessig måte. Det er behov for å se på hvordan samarbeidet mellom forvaltningsnivåene kan
utøves til beste for pasienten, sikre god og riktig informasjonsflyt til de berørte instansene, med avklart
ansvarsfordeling. Det anbefales på denne bakgrunn at det nedsettes et klinisk utvalg bestående av 5
representanter fra kommunene og 5 representanter fra SØ som lager forslag til gode rutiner med
utgangspunkt i retningslinje 2.
Behandling 12.12.13:
 Se denne saken i sammenheng med sak 140-13 og 144-13
 Må ha med IT-kompetanse i utvalget
 Kommunalt Nav bør med i utvalget
 Rapporter fra det kliniske utvalget må sendes brukerutvalget
Vedtak 12.12.13:
 Administrativt samarbeidsutvalg anbefaler at det nedsettes et klinisk utvalg – koordinerte
tjenester bestående av 5 representanter fra kommunene og 5 representanter fra SØ.
 Kommunene og SØ melder sine kandidater inn til sekretariatet.
 Med de innspill som fremkom i møtet utarbeider sekretariatet forslag til mandat for det kliniske
utvalget og legger frem beslutningssak i januarmøtet 2014.
PLO-prosjektet har pekt på følgende problemstillinger som det må skisseres løsningsforslag på:
Det er behov for å utvikle et enhetlig system for melding/søknad om kommunale tjenester som ikke
omfattes av PLO-prosjektet. Det er behov for å avklare hvilken rolle koordinator i kommunen skal ha for
mottak av meldinger/søknader som ikke omfattes av PLO.
Det vises også til rapport fra Klinisk utvalg barn- og ungdomshabilitering og behandlingen av sak 005-14 i
forhold til meldeskjema. Rapporten belyser blant annet utfordringer knyttet til overgang fra barn til voksen
for personer med langvarig behov for koordinerte tjenester. Brukerutvalget SØ vil i løpet av 2014 avholde
en dialogkonferanse om overgang fra barn til voksen hvor kronikere og personer med langvarig behov for
koordinerte tjenester vil kunne inviteres til å delta for å få belyst ulike sider ved tjenestetilbudet sett fra
bruker/pasient perspektiv og fra Sykehusets side.
Mossedistriktet
Indre Østfold
Fredrikstad/Hvaler
Sarpsborg/Rakkestad
Halden/Aremark
SØ
SØ
SØ
SØ
SØ

Kristin Næss
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Forslag til mandat:
 Konkretisere hvordan partene skal sikre koordinerte, tverrfaglige og målrettede tjenester, i tråd
med de oppgaver en har ansvar for i henhold til lovverket og slik det fremgår av retningslinje 2 (jfr.
Samarbeidsavtalen)
 Avklare kontaktpunkter og hvordan en skal sikre samarbeid med og hensiktsmessig, forsvarlig
informasjonsflyt mellom SØ og kommunenes berørte tjenesteleverandører (skole, barnehage,
NAV, helsesøster etc.)
 Utvalgets kommunale medlemmer må sørge for nødvendig kontakt med NAV i forbindelse med
arbeidet.
 I forhold til informasjonsflyt må dette også kvalitetssikres IT-teknisk og i henhold til personvern.
 Fremlegge forslag på hvordan pasient/bruker/pårørende kan få nødvendig informasjon om
koordinerende enhet.
 Kommunen har lederansvaret og SØ sekretariatsansvaret. Rapporter/referater fra utvalget sendes
fortløpende til sekretariatet for videreformidling til Administrativt samarbeidsutvalg og
Brukerutvalget.
Behandling 30.1.14:

Forslag til vedtak 30.1.14
 Administrativt samarbeidsutvalg oppnevner utvalget med de foreslåtte medlemmer og slutter seg
til forslag til mandat med de innspill som fremkom i møtet.
 Sluttrapport oversendes Administrativt samarbeidsutvalg senest 25.april 2014.

Sak 007-14 Sluttrapport – klinisk utvalg – Billeddiagnostikk
I forbindelse med opprettelse av Helsehus og kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud i alle Østfolds 5
regioner vil det sannsynligvis bli et øket behov for bl.a. billeddiagnostisk støtte for Helsehusene. Et klinisk
utvalg har vært nedsatt og har lagt frem sin sluttrapport.
Saken har vært sendt på høring til partene via samhandlingskontaktene. I forbindelse med høringen ble
partene invitert til også å drøfte åpningstider for lokalt røntgen tilbud.
Det har kommet høringssvar fra 13 kommuner og fra brukerutvalget.
Behandling 21.11.13:
 Det ble understreket at Partnerskapsmøtet 5.november hadde gitt uttrykk for at det ikke var
hensiktsmessig med å endre samarbeidsavtalen. Administrativt samarbeidsutvalg mente utvalget
med representanter fra Indre Østfold og SØ burde se på lokale løsninger som ikke påvirket tilbudet
ved andre helsehus. Det burde ikke legges opp til særavtaler i dette tilfellet.
Vedtak 21.11.13:
 Administrativt samarbeidsutvalg tar de faglige vurderingene og konklusjonene i sluttrapport fra
klinisk utvalg billeddiagnostikk til etterretning og støtter hovedmomentene i rapporten.
 Ut fra innkomne høringsuttalelser konstaterer Administrativt samarbeidsutvalg at helsehusene har
ulike behov.
Postadresse

Sykehuset Østfold HF
Postboks 16, 1603 Fredrikstad

Besøksadresse

Telefon

Sekretariat
Roald
913 55 288
Amundsensgate 17,
Sarpsborg

~ 10 ~

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





22.01.2014

Vår ref.

Side
11 av 73
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Administrativt samarbeidsutvalg aksepterer at det, i henhold til beslutning i partnerskapsmøtet, i
samtaler mellom Indre Østfold og SØ arbeides for å finne lokale løsninger i forhold til
billeddiagnostikk. Administrativt samarbeidsutvalg understreker at slike lokale løsninger ikke må
påvirke tilbudet ved andre helsehus. Administrativt samarbeidsutvalg anbefaler at leder og
nestleder i Administrativt samarbeidsutvalg deltar i utvalget i Indre Østfold.
Saken om billeddiagnostikk forelegges Administrativt samarbeidsutvalg til beslutning i januar, når
lokal løsning i Indre Østfold er avklart.

I tråd med vedtak i Partnerskapsmøtet ble det avholdt et møte med representanter fra Indre Østfold og SØ
den 16.desember. (Referat vedlagt).
Møtet kom frem til følgende forslag til lokal løsning:
1. CT-tilbudet i Askim videreføres inntil videre.
Fram til 01.01.2016 skal det gjennomføres en fortløpende evaluering mht indikasjonsstilling og
nytteverdi. Ved svikt på CT-maskinen vil det ikke nødvendigvis gjøres utbedringer dersom dette
krever betydelig investering.
Lege ved Helsehuset skal ivareta beredskap i forbindelse med kontrastinjeksjoner når radiolog ikke
er tilstede. Helsehuset har ansvar for å utarbeide en samarbeidsavtale ang. slik beredskap.
Utførelse av CT-undersøkelsene og granskning er Sykehusets ansvar.
2. Ultralyd utført av Radiologisk avdeling avvikles senest innen utgangen av 2014, dvs. når Helsehuset
har etablert tilstrekkelig kompetanse. Sykehuset skal bidra til at det etableres ultralyd-kompetanse
hos legene ved Helsehuset i Indre Østfold. Investering i ultralyd-maskin og organisering av
opplæring er Helsehusets ansvar.
3. Åpningstidene for Radiologisk avdeling i Askim videreføres, dvs. 0745-1530 på hverdager. Siste
pasient tas normalt inn kl. 1500. Reduserte åpningstider evt. stengning i forbindelse med f.eks.
ferieavvikling.
4. Radiolog-tilstedeværelse i Askim avvikles innen utgangen av 2014. Minimum ut februar 2014 vil
det være tilstedeværelse 5 dager i uken, etter dette gradvis nedtrapping. Det legges til rette for
telefonkonferering.
Behandling 30.1.14:

Forslag til vedtak 30.1.14
 Administrativt samarbeidsutvalg tar den lokale løsningen mellom SØ og Indre Østfold til
etterretning.

Postadresse

Sykehuset Østfold HF
Postboks 16, 1603 Fredrikstad

Besøksadresse

Telefon

Sekretariat
Roald
913 55 288
Amundsensgate 17,
Sarpsborg

~ 11 ~

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

22.01.2014

Vår ref.

Side
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DRØFTINGSSAKER
Sak 008-14 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.
Det er ikke spilt inn saker til sekretariatet siden forrige møte.
Behandling 30.1.14:

Forslag til vedtak 30.1.14

Postadresse

Sykehuset Østfold HF
Postboks 16, 1603 Fredrikstad

Besøksadresse

Telefon

Sekretariat
Roald
913 55 288
Amundsensgate 17,
Sarpsborg

~ 12 ~

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

22.01.2014

Vår ref.

Side
13 av 73
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Sak 009-14 Klinisk utvalg for pasienter med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (ROP)
ROP pasienten har flere sammensatte hjelpebehov som må løses på tvers av instanser, faggrupper og
forvaltningsnivåer. Dette krever utstrakt samarbeid mellom tjenesteyterne. Samarbeidet må være
planmessig, koordinert og basert på tydelige ansvarsforhold.
Kravet om slikt samarbeid poengteres i helselovgivningen. Konkretiseringer av samarbeidet gjøres tydelig i
overordnet samarbeidsavtale mellom kommunene og sykehus. Til slutt utdyper nasjonal ROP retningslinje
det faglige grunnlag for samarbeidet.
Administrativt samarbeidsutvalg besluttet i møte 26.02.2013 (sak 21-2013) å opprette et Klinisk utvalg for
ROP pasienter. Utvalget laget selv sitt mandat på bakgrunn av behandlingen i administrativt
samarbeidsutvalg.
Mandat
1. Redegjøre for ulike samarbeidsformer/modeller som finnes og identifisere de elementene som
vurderes å være nødvendige og tilstrekkelige for å ivareta de særskilte samhandlingsutfordringene
knyttet til denne pasientgruppen.
2. Med utgangspunkt i blant annet nasjonal ROP retningslinje, redegjøre for kompetansebehov i
arbeidet med – og samarbeidet om denne pasientgruppen.
3. Utarbeide anbefalinger til samarbeidet om ROP pasienter på tvers av forvaltningsnivåene.
Det Kliniske utvalget avleverte sin rapport ultimo november 2013. (vedlagt dokument)
Klinisk utvalg for ROP er av den oppfatning at samhandling og ansvars- og rolleavklaringer på tvers av
forvaltningsnivåene er godt regulert i lovverk, overordnet samarbeidsavtale og nasjonal ROP retningslinje.
Klinisk utvalg for ROP vurderer imidlertid at disse ikke kan klargjøre alle gråsoner og at det vil være behov
for noen særskilte grep knyttet til ROP pasienter. Slike grep handler om å integrere behandlingsinnsatsene
tydeligere, for å sikre sammenhengende, planmessige og koordinerte pasientforløp.
Utvalgets anbefalinger er skissert i syv punkter.
Behandling 30.1.14:

Forslag til vedtak 30.1.14
 Administrativt samarbeidsutvalg takker det kliniske utvalget for godt utført arbeid
 Administrativt samarbeidsutvalg slutter seg til de anbefalinger det kliniske utvalget har kommet
med.
 Saken settes opp til beslutning i februar med de innspill som fremkom i møtet.

Postadresse

Sykehuset Østfold HF
Postboks 16, 1603 Fredrikstad

Besøksadresse

Telefon

Sekretariat
Roald
913 55 288
Amundsensgate 17,
Sarpsborg

~ 13 ~

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

22.01.2014

Vår ref.

Side
14 av 73
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Sak 010-14 Fastlegenes rolle – ny ordning for praksiskonsulentordningen i Østfold
Bakgrunn
Fastlegene er de mest sentrale aktørene i helsevesenet med stort ansvar for diagnostisering, behandling,
forebygging, rehabilitering og koordinering av helsetjenester for sine pasienter. Likevel er denne gruppen
ofte lite deltakende i utviklingen av samarbeidet med den øvrige kommunehelsetjenesten og
spesialisthelsetjenesten. Alle parter inkl. fastlegene selv ønsker sterkere involvering fra fastlegene, men
pga blant annet organiseringen av fastlegene er det vanskelig å finne tiltak som sikrer god deltakelse i
utviklingsarbeidet og forpliktelse og lojalitet til samhandlingsvedtak.
I sak 79-13 etablerte Administrativt samarbeidsutvalg et adhocutvalg som skulle se nærmere til gode tiltak
og løsninger. Utvalget har hatt to møter med følgende representanter:
Navn
Virksomhet
Michael Steffens
Hvaler (fastlege/kommuneoverlege)
Barbro Kvaal
Marker /Trøgstad kommuneoverlege /fastlege
Einar Gløersen
avd. sjef indremedisin SØ
Per Weydahl
Prosjektsjef kommunal samhandling SØ
Odd Petter Nilsen
Samhandlingssjef SØ
Jørn Gilberg
Fastlege Sarpsborg/ praksiskoordinator SØ
Karl Sigurd Hovland
Fastlege Rakkestad
Monika Nore
Fastlege / sykehjemslege Moss
Forslag til løsning:
 Sykehuset Østfold inngår, etter utlysning, avtale med 5 fastleger om praksiskonsulenttjenester etter
mal fra Dnlf / de regionale helseforetakene. Hver praksiskonsulent (PK) arbeider tilsvarende en 20 %
stilling og rekrutteres fra /representerer sin Helsehusregion. En av PK ansettes som praksiskoordinator
i totalt 30 % stilling.
 Ansvarsområde gjelder hele SØ – somatikk, psykisk helsevern og laboratorievirksomhet
 Kommunene legger til rette for at fastleger som ønsker stilling som PK kan frigjøres fra (andre)
kommunale bistillinger.
 Kommunene i hver Helsehusregion etablerer regionale allmennutvalg med minimum ett møte hvert
halvår. Dette skal være en møteplass for informasjon, drøfting av samarbeidsrutiner,
oppgavefordeling og utvikling av gode samarbeidstiltak mellom helse- og omsorgstjenesten, fastlegene
og sykehuset.
 Denne møteplassen blir en av praksiskonsulentenes viktigste arenaer for å sikre høyest mulig grad av
pasientsikkerhet, effektiv ressursutnyttelse, forståelse, forpliktelse og forankring av det konkrete
samarbeidet mellom partene og skal bidra til at fastlegene får reell innflytelse og medbestemmelse i
samarbeidet rundt pasientene. Praksiskonsulentene må derfor sikres tilstrekkelig tid i disse møtene.
Vedlegg: Funksjonsbeskrivelse praksiskonsulent – koordinator
Mal for avtale som praksiskonsulent – koordinator
Behandling 30.1.14:

Forslag til vedtak 30.1.14
 Administrativt samarbeidsutvalg slutter seg til forslaget fra adhocutvalget med de innspill som
framkom i møtet og setter saken opp til beslutning i februarmøtet
Postadresse

Sykehuset Østfold HF
Postboks 16, 1603 Fredrikstad

Besøksadresse

Telefon

Sekretariat
Roald
913 55 288
Amundsensgate 17,
Sarpsborg

~ 14 ~

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

22.01.2014

Vår ref.

Side
15 av 73
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ORIENTERINGSSAKER
Sak 011-14 Statistikk avviksmeldinger
Her følger oversikt over samhandlingsavvik for desember 2013.

Avviksrapport Desember 2013
Kommune
Askim
Totalt Askim
Fredrikstad
Totalt
Fredrikstad
Halden

Totalt Halden
Hvaler

SØ/
KHT
Fra
KHT
Fra SØ

Årsak

Spesifiser

Totalt

Ikke mottatt nødvendig
dokumentasjon

Epikrise mangler

1

Annet: Spesifiser i neste
celle

Gjelder pas. uten KHT. Ambulanse rykket ut til pasient som hadde falt og ikke kom
seg opp på egenhånd. Ingen sykdom/skade, men KHT nektet å hjelpe til.

1
1
1

Fra
KHT

Fra
KHT

Annet: Spesifiser i neste
celle
Ikke mottatt nødvendig
dokumentasjon

Feil blodprøveanalysering på lab.

1

Mangler epikrise og legemiddelopplysninger

1

Ikke sendt melding innen
24 timer

(tom)

2
1

Totalt Hvaler

1

Postadresse

Besøksadresse

Sykehuset Østfold HF
Postboks 16, 1603 Fredrikstad

Roald
Amundsensgate 17,
Sarpsborg

Telefon
Sekretariat
913 55 288

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

SØ/
KHT

Årsak

Spesifiser

Totalt

Moss

Fra
KHT

Ikke mottatt nødvendig
dokumentasjon
Ikke mottatt nødvendig
informasjon
Ikke sendt melding innen
24 timer

Pasinent holdt tilbake på SØ, men kommunene ikke fått oppdatert informasjon

1

Pasient utskrevet fra sykehus til tross for at KHT ikke hadde gitt tilbakemelding om
hvilket tilbud pasienten skulle utskrives til.
Meldt samme dag som utskrivelse

1

Annet: Spesifiser i neste
celle

Medsendt 3 doser Abiv etter rtg.us. Ikke fått med ordinasjon fra SØ/rtg til hjemmet.
PLO-melding sendt 6 måneder etter utskrivelse.

Totalt Moss
Rakkestad

Totalt
Rakkestad
Rygge

Fra
KHT

1
3
1
1
2

Fra SØ

Får ikke kontakt på
telefon

Behov for telefonkontakt.

Totalt Rygge

1
1

Postadresse

Besøksadresse

Sykehuset Østfold HF
Postboks 16, 1603 Fredrikstad

Roald
Amundsensgate 17,
Sarpsborg

Telefon
Sekretariat
913 55 288

E-postadresser
Leder kjersti.gjoesund@sarpsborg.com
Sekretær Jon.Jaeger.Gasvatn@so-hf.no
Internett
www.sykehuset-ostfold.no
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Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold
Vår dato

Innkalt av

Kjersti Gjøsund

Kommune
Sarpsborg

SØ/
KHT
Fra
KHT

Fra SØ
Totalt
Sarpsborg
Spydeberg

22.01.2014

Vår ref.

Side
17 av 73
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Årsak

Spesifiser

Totalt

Ikke mottatt nødvendig
dokumentasjon
Ikke mottatt nødvendig
informasjon

Mangler medisinoversikt, og epikrise

2

Ikke mottatt rapport til mottakende avdeling i kommunen
Manglende legemiddelsamstemming

1
1

Legemiddelrelatert.
Ikke samstemte legemidler ved utskrivelse.
Manglende oppfølging av Rusproblematikk. Bruker valgte å avbryte behandling pga mangel på overvåking og
pasient
oppfølging.
Tilgang på rusmidler i behandlingsseksjoner i SØ bidrar til redusert effekt av
behandling
Annet: Spesifiser i neste
Benytter ambulanse pga at pasienten har feil rullestol.
celle

1
1
1
1
8

Fra
KHT

Annet: Spesifiser i neste
celle

1. Mangelfull epikrise, 2. Forvirret pasient utskrives på natt.

Totalt
Spydeberg
Totalsum

1
1
20

Behandling 30.1.14:

Forslag til vedtak 30.1.14
 Administrativt samarbeidsutvalg tar statistikken til orientering med de bemerkninger som fremkom i møtet.
Postadresse

Besøksadresse

Sykehuset Østfold HF
Postboks 16, 1603 Fredrikstad

Roald
Amundsensgate 17,
Sarpsborg

Telefon
Sekretariat
913 55 288

E-postadresser
Leder kjersti.gjoesund@sarpsborg.com
Sekretær Jon.Jaeger.Gasvatn@so-hf.no
Internett
www.sykehuset-ostfold.no
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Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold
Vår dato

Innkalt av

08.05.2014

Kjersti Gjøsund

Side 18 av 73

Sak 012-14 Statistikk utskrivningsklare pasienter
Her følger oversikt over utskrivningsklare pasienter somatikk til og med november 2013.
Askim
Eidsberg
Fredrikstad
Halden
Marker
Moss
Rygge
Råde
Sarpsborg
Spydeberg
Trøgstad
Skiptvedt
Hobøl
Våler
Rakkestad
Aremark
Hvaler
Totalt
Sum

Janaur
6
1
1

Februar
8
1
1

-

Mars
4
7
2

1

-

6

7

April

Mai

Juni

3
1
-

1

1

-

-

1
1

1

1

1

8
32 000

18
72 000

Juli

20
80 000

5
20 000

1
4 000

3
12 375

August September Oktober November Desember Tot.Døgn
1
3
4
26
3
3
17
5
1
1
10
22
4
7
0
5
4
1
10
9
11
1
1
1
2
8
5
30
3
3
2
4
0
6
6
0
1
3
1
6
0
-

1
17
4 125 70 125

25
103 125

24
99 000

21
86 625

0
-

Det foreligger uavklarte innsigelser på 1 døgn fra Sarpsborg og 2 døgn fra Trøgstad i forhold til august tallene. Tall for desember vil bli ettersendt.
Postadresse

Besøksadresse

Sykehuset Østfold HF
Postboks 16, 1603 Fredrikstad

Roald
Amundsensgate 17,
Sarpsborg

Telefon
Sekretariat
913 55 288

E-postadresser
Leder kjersti.gjoesund@sarpsborg.com
Sekretær Jon.Jaeger.Gasvatn@so-hf.no
Internett
www.sykehuset-ostfold.no
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143

Sum
104 000
68 000
88 000
28 000
40 000
44 000
4 000
120 000
12 000
16 000
24 000
24 000
572 000
583 375

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold
Vår dato

Innkalt av

08.05.2014

Kjersti Gjøsund

Side 19 av 73

Utskrivningsklare pasienter Psykiatri 2013
Pr kommune
Uskdager 2
Avdkortnavn

(Alle)
(Flere elementer)

Kommune
0101 HALDEN

Data
Sum av Uskdager
Antall av Personid
0104 MOSS
Sum av Uskdager
Antall av Personid
0105 SARPSBORG Sum av Uskdager
Antall av Personid
0106 FREDRIKSTAD Sum av Uskdager
Antall av Personid
0118 AREMARK
Sum av Uskdager
Antall av Personid
0124 ASKIM
Sum av Uskdager
Antall av Personid
0125 EIDSBERG
Sum av Uskdager
Antall av Personid
0128 RAKKESTAD
Sum av Uskdager
Antall av Personid
Totalt Sum av Uskdager
Totalt Antall av Personid

UTMND
1
0
1
0
1
18
6

2
0
1

0
2
38
1

3
0
1

4
0
1

5 6
0 46
2 3

1 35 143
5 2
8

0
4
0
1
11
1

7
8
3
0
1
0
3

8
0
2

9 10 11
0 0 0
3 5 2

0
5

0
4
2
1

0
7

2
8

0
2
22
2

40 38
12 4

0 0
1 1
1 35 143 57
6 3 11 10

0
1
8
8

12 Totalt
0
54
3
27
73
73
1
3
0 14
1
212
5 4
3
51
26
103
169
1
2
6
11
1
0
2
22
2
0 0
0
2 1
6
26 14 177
541
13 7
9
98

Behandling 30.1.14:

Forslag til vedtak 30.1.14
 Administrativt samarbeidsutvalg tar statistikken til orientering med de bemerkninger som
fremkom i møtet.

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

08.05.2014

Kjersti Gjøsund

Side 20 av 73

Sak 013-14 Status etablering av Helsehus-Halden
Enhetsleder Inger Olsen og sykehjemsoverlege Anders Schönbeck orienterer om Helsehus-Halden.
Behandling 30.1.14:

Forslag til vedtak 30.1.14
 Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering

Sak 014-14 Kurs til kommuneansatte i VIVAT – selvmordsforebygging
Regionalt senter for vold, traumer og selvmordsforebygging (RVTS) tilbyr kurs i selvmordsforebygging.
Kursene heter VIVAT og er et dags kurs for 20-30 personer pr. gang.
Det er ingen kursavgift. Kommunene må melde ifra på januarmøtet om hvem som bør få tilbudet i
kommunene og hvor invitasjon til kurset skal sendes.

Sak 015-14 Referat fra kliniske utvalg / annet
Vedlagt foreligger følgende rapporter:
a) Referat fra Arbeidsgruppe Kompetansesamarbeid 6-1-2014
b) Referat fra møte mellom SØ-ledelse og kommuneoverleger i Østfold 11-11-2013
c) Referat fysionettverk Østfold 8-11-13
d) Referat fra programkomite for samhandlingsforum 15-1-2014

Sak 016-14 SØ 2015
Sak 017-14 Info om endringer som kan påvirke den annen part

EVENTUELT
 Uttalelser og avgjørelser fra tvisteløsningsnemda
Lenke: http://helsedirektoratet.no/samhandlingsreformen/tvistelosningsnemnd/Sider/saker-tilbehandling-av-tvistelosningsnemnda-per-11-april-2013.aspx

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

VEDLEGG
Vedlegg sak 002-14 Ref. 12.desember 2013
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Vedlegg sak 003-14 Forløp Hjerneslag
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Vedlegg sak 003-14 Forløp Hofte og kneartrose
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Vedlegg sak 003-14 Forløp Myalgi
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Vedlegg sak 004-14 Ref. Prog.kom.samh.forum
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Samhandlingsforum 2014 – Tentativt program
08.00-08.15

15

Brannrunde

Arrangementsansvarlige programkomiteen
Programkomiteen

08.15-09.00

45

09.00-09.10
09.10-10.00

10
50

Innsjekk m/ Servering
kaffe/te/frukt
Velkommen
Velfredsteknologi
/hjemmemonitorering

10.00-10.15
10.15-10.45
10.45-11.00

15
30
15

Te/kaffepause
Hverdagsrehabilitering
Kompetansedeling/heving

11.00-11.45
11.45-12.15
12.15-13.00
13.00-13.30
13.30-13.45
13.45-14.05
14.05-14.25
14.25-14.50

45
30
45
30
15
20
15
30

14.50-15.20

30

15.20-15.30

10

Kompetansedeling/heving
Nytt Østfold sykehus
Lunsj
Rus/Psykiatri ROP
Te/kaffepause
PLO-meldinger
Avvikshåndtering
Kommunal oppfølging av
kronikere – diabetes
poliklinikk
Kommunikasjon
AMK/hjemmetjenesten –
prioriteringsverktøy –
samhandling
Avslutning

Kjersti Gjøsund – leder av ADMS
 Marie Dahl – Sarpsborg
kommune
 2 steg foran –Tone Yrvum
 St.Hanshaugen - Dignio – Lars
Chr. Dahle
Anne Kristine Nitter
Presentasjon av arbeidsgruppens
anbefalinger:
Sissel Røen Ytrehus-Askim distriktet
Mette Bøhn Meisingset - SØ
Gruppearbeid
Helge Stene Johansen
Merete Møller
Jon Espen Sjøstrøm / Mona Carlsen
Jon Espen Sjøstrøm / Grete Vidar
Nina C Mikkelsen – Sarpsborg
kommune
Martin Østensvig – SØ
Bo Skauen – SØ
Halvard Bø – Halden kommune/Ufab
Kjersti Gjøsund – leder av ADMS

Vedlegg sak 005-14 Mal for melding
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Utkast: Mal for melding fra Sykehuset Østfold til Koordinerende enhet om barn/unge med behov
for langvarige og koordinerte tjenester

Melding til Koordinerende enhet i __________________ kommune: barn/ungdom med behov for
sammensatte og koordinerte tjenester
navn, f dato, adresse (kommer automatisk i DIPS)
navn og telefonnummer til foresatte:


årsak henvisning til SØ



dato siste henvisning_____________



behandlingsforløp oppsummert



navn på koordinator/kontaktperson i spesialisthelsetjenesten



planlagte videre tjenester fra spesialisthelsetjenesten



antatte behov for kommunale tjenester: tjenesteområder



ønsker foresatte at Koordinerende enhet tar kontakt?

Foresatte har samtykket i at meldingen sendes ja

signatur (kommer automatisk i DIPS)
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Vedlegg sak 005-14 Koordinerende enheter
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Vedlegg sak 007-14 Ref. Billeddiagnostikk
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Vedlegg sak 009-14 Rapport ROP

RAPPORT

Til Administrativt samarbeidsutvalg
November 2013
Klinisk utvalg for pasienter med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse
(ROP lidelse)

Jon Aasmund Sandsberg
(leder)

Knut Michelsen
Maya Tomstad
Finn Normann Thoresen
Morten Andersen
Marit Skauge Johnsen

Jan Magne – Sørensen
Anne Kristin Nitter
Oddvar Ekeberg
Trond Asle Øverdahl
Idun Sveen
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Oppsummering:
Mandat
1. Redegjøre for ulike samarbeidsformer/modeller som finnes og identifisere de elementene
som vurderes å være nødvendige og tilstrekkelige for å ivareta de særskilte
samhandlingsutfordringene knyttet til denne pasientgruppen.
2. Med utgangspunkt i blant annet nasjonal ROP retningslinje, redegjøre for
kompetansebehov i arbeidet med – og samarbeidet om denne pasientgruppen.
3. Utarbeide anbefalinger til samarbeidet om ROP pasienter på tvers av forvaltningsnivåene.
Definisjon av ROP:
Personer med alvorlig psykisk lidelse kombinert med ruslidelse. I tillegg inkluderes personer med
mindre alvorlig psykisk lidelse og samtidig ruslidelse når hver av de to typer lidelse er forbundet
med betydelig funksjonssvikt
Samhandlingsutfordringer:
Samhandlingsutfordringene oppstår som følge av blant annet at ROP pasienten har flere
sammensatte hjelpebehov som må løses på tvers av instanser, faggrupper og forvaltningsnivåer.
Dette utfordrer oss på samhandling fordi
 Pasientens sammensatte hjelpebehov medfører en rekke overganger mellom tiltak.
 Slike overganger krever særskilt oppmerksomhet knyttet til informasjonsflyt,
dokumentasjon, planlegging og koordinering.
 De ulike hjelpetiltakene er gjensidig avhengig av hverandre.
 Tiltakene må samordnes og koordineres.
 Fagpersoner som arbeider med rop pasienter må ha evne til et helhetsperspektiv og se
utover eget konkret ansvarsområde.
 ROP lidelser har ofte lange behandlingsforløp og er som regel forbundet med lavt
funksjonsnivå. I perioder vil rop pasienten ha få egne bidrag inn i behandlingsforløpet. Det
vi være en oppgave å holde pasienten i behandling. Hjelpeinstansene må da være
proaktive i dette, ikke reaktive, noe som utløser behov for ambulant innsats
Samhandlingsutfordringene krever utstrakt samarbeid mellom tjenesteyterne. Samarbeidet må
være planmessig, koordinert og basert på tydelige ansvarsforhold.
Kravet om slikt samarbeid poengteres i helselovgivningen. Konkretiseringer av samarbeidet gjøres
tydelig i overordnet samarbeidsavtale mellom kommunene og sykehus. Til slutt utdyper nasjonal
ROP retningslinje det faglige grunnlag for samarbeidet.
Klinisk utvalg for ROP har fått i oppgave å ta utgangspunkt i flaskehalser/gråsoner som ikke er
ivaretatt gjennom det overnevnte. Klinisk utvalg for ROP er av den oppfatning at samhandling og
ansvars- og rolleavklaringer på tvers av forvaltningsnivåene er godt regulert i nevnte lovverk,
overordnet samarbeidsavtale og nasjonal ROP retningslinje. Vi vurderer imidlertid at disse ikke
kan klargjøre alle gråsoner og at det vil være behov for noen særskilte grep knyttet til ROP
pasienter. Slike grep handler om å integrere behandlingsinnsatsene tydeligere, for å sikre
sammenhengende, planmessige og koordinerte pasientforløp.

Klinisk utvalg for ROP er enige om følgende anbefalinger:
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1. Utvidelse av ambulant tjenesteyting. Det anbefales at det opprettes ambulante team i et
samarbeid mellom kommunal helse- og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjeneste i hvert
DPS/SMP område.
o For de sykeste i ROP populasjonen med psykoselidelse og rusmiddelmisbruk,
anbefales oppsøkende behandling i form av ACT.
o For den delen av ROP populasjonen som har mindre alvorlig psykisk lidelse, men
rusmiddelmisbruk og lavt funksjonsnivå, anbefales ambulante tiltak med
fagpersoner fra begge forvaltningsnivåer som for eksempel Oppsøkende Rusteam
(ORT)
2. For å sikre opprettelsen av ACT team i alle DPS/SMP områder og derved bidra til
likeverdige tjenester for ROP pasienter i Østfold, anbefales det at alternative
finansieringsordninger vurderes.
3. Det anbefales at det tas initiativ til - og legges til rette for arbeidsrettede tiltak etter
Individuell jobbstøtte – modellen.
4. Det anbefales at det gjøres GAP analyser ved sentrale tjenesteytende virksomheter i både
spesialisthelsetjenesten og i kommunaltjenesten i hvert DPS/SMP område.
Gjennomføringen bør være koordinert, slik at hvert område i et samarbeid kan bruke
resultatene til lokalt forbedringsarbeid og utgangspunkt for implementering av ROP
retningslinjen. GAP analyser gjøres i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for
samtidig rus og psykisk lidelse.
5. Systematisk og bredt implementeringsarbeid knyttet til ROP retningslinjen og
samhandlingsavtalen mellom Sykehuset og kommunene anbefales.
6. Det anbefales at brukerforum i kommunene og brukerråd i spesialisthelsetjenesten
samordnes på dette fagområdet. Det anbefales at hjelpeinstansene stimulerer – og bidrar
til selvhjelpsgrupper.
7. Klinisk utvalg anbefaler at kommunene gjør aktiv bruk av husbankens virkemidler og
legger til rette for et samarbeid med behandlingsinstanser på begge forvaltningsnivåer i
dette.
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Oppnevning av utvalget:
Klinisk utvalg for samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (ROP lidelse) ble satt sammen etter
beslutning i administrativt samarbeidsutvalg i møte pr. 26.02.2013 (sak 21-2013)
Beslutning i Administrativt samarbeidsutvalg:
Det opprettes et Klinisk utvalg for ROP pasienter. Utvalget lager selv sitt mandat på bakgrunn av
behandlingen i administrativt samarbeidsutvalg.
Oppnevning
Utvalget skal bestå av følgende personer:
Fra kommunene
Region Fredrikstad/Hvaler
Region Halden / Aremark
Region Sarpsborg/ Rakkestad
Region Moss
Region Indre Østfold
Fra SØ
Sosialmedisinsk poliklinikk Halden
Sosialmedisinsk poliklinikk Moss
DPS
Rus døgnbehandling
Psykiatrisk akuttmottak
Andre
Brukere

Gry Haugland (sekretær)
Marit Skauge Johnsen
Oddvar Ekeberg
Knut Michelsen
Trond Asle Øverdahl
Morten Andersen
Jon Aasmund Sandsberg (leder)
Maya Tomstad
Finn Normann Thoresen
Idun Sveen
Jan - Magne Sørensen

Som leder oppnevnes: Jon Aasmund Sandsberg Sykehuset Østfold
Som sekretær oppnevnes: Gry Haugland Fredrikstad kommune
Bakgrunn:
Grunnlaget for arbeidet er gjeldende samarbeidsavtale mellom SØ og den enkelte kommune:
Formålet med denne avtalen er å sikre en tydelig og hensiktsmessig fordeling av oppgaver og
ansvar mellom kommunen og Sykehuset Østfold, herunder forutsigbarhet for partenes
planlegging og budsjettering av de oppgavene som hver har ansvaret for.
Avtalen skal videre sikre trygge helse- og omsorgstjenester av god kvalitet og tilrettelegge for at
pasientene opplever at helsetjenestene
a) er faglig gode
b) er samordnede og helhetlige
c) er preget av kontinuitet, og
d) blir utført på en god måte på tvers av kommunegrensene og forvaltningsnivåene
Grunnleggende prinsipper for samarbeidet mellom partene
Partene er enige om at følgende prinsipper skal gjelde for samarbeidet:
a) Tjenestene som ytes etter helse- og omsorgstjenesteloven og
spesialisthelsetjenesteloven skal være forsvarlige
b) Partene kan avtale at de utfører oppgaver for hverandre. Ansvaret den enkelte part har
etter lov og forskrift vil likevel ikke endres
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c) Samarbeidet skal bygge på likeverdighet mellom partene
d) Samarbeidet mellom partene skal være preget av dialog og en løsningsorientert
tilnærming. Avgjørelser skal tas så nært brukeren som mulig
e) Samarbeid mellom partene må skje i samsvar med gjeldende regler om taushetsplikt
Oppgaver
Hovedoppgaven til utvalget er å sikre god samhandling og ansvars- og rolleavklaringer på tvers av
forvaltningsnivåene for denne pasientgruppa. Utvalget må ta utgangspunkt i
flaskehalser/gråsoner som ikke er ivaretatt gjennom allerede vedtatte retningslinjer for
samhandling (jmfr retningslinjer 1-16)
Arbeidsform:
Utvalget kan knytte til seg ressurspersoner, men ikke utvide med flere representanter. Partene
bærer selv sine kostnader.
Forslag til framdrift for arbeidet skal foreligge
Rapportering
Utvalget utarbeider forslag til tidsplan og fullstendig mandat for sitt arbeid den 25.04.13. Dette
legges fram for administrativt samarbeidsutvalg til godkjenning.
Referat fra møtene oversendes administrativt samarbeidsutvalg fortløpende.

Mandat
På bakgrunn av overnevnte har det kliniske utvalget utarbeidet følgende mandat:
1. Redegjøre for ulike samarbeidsformer/modeller som finnes og identifisere de elementene
som vurderes å være nødvendige og tilstrekkelige for å ivareta de særskilte
samhandlingsutfordringene knyttet til denne pasientgruppen.
2. Med utgangspunkt i blant annet nasjonal ROP retningslinje, redegjøre for
kompetansebehov i arbeidet med – og samarbeidet om denne pasientgruppen.
3. Utarbeide anbefalinger til samarbeidet om ROP pasienter på tvers av forvaltningsnivåene.
Utvalget har valgt å konsentrere seg om samhandlingsutfordringer mellom forvaltningsnivåene.
Utvalgets arbeid skal ferdigstilles innen 30.11.13

Arbeidsform
Utvalget har hatt følgende møter:
25.04.13:
Mandat. Beslutning om arbeidsform. Innspill til utvalgets oppgave. Tidsplan
05.06.13:
Ambulante/oppsøkende tiltak og samarbeidsformer. Bolig
22.08.13:
Arbeidstiltak. Inntaksvurderinger. Selvhjelpsgrupper
17.10.13:
GAP undersøkelser. Oppsummering. Drøfting. Anbefalinger

Utvalget har invitert følgende eksterne ressurser:
Marius Kristiansen. NAV - Fylkeskoordinator for arbeid og psykisk helse.
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Merethe Møller
Sykehuset Østfold. Prosjektmedarbeider.
Implementering av ROP retningslinjen
Tove Bremnes/
Sverre Lund-Høye
Referater:

Familiens hus. Askim Kommune

Referater er sendt til Administrativt samarbeidsutvalg underveis i arbeidet.

Fredrikstad kommunes representant med sekretærfunksjon ble byttet ut to ganger, til hhv.
spesialkonsulent Wenche Øiestad og kommuneoverlege Anne Kristine Nitter.

Skriftlig rapport er skrevet med bakgrunn i utvalgets arbeid, og er drøftet underveis.

Innledning
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Helsetjenestetilbudet i Norge er inndelt i primærhelsetjenester og spesialisthelsetjenester. Disse
er fordelt på to forvaltningsnivåer, der primærhelsetjenesten er kommunalt drevet og
spesialisthelsetjenesten drives av de statlige helseforetakene. Hvert av tjenesteområdene er
oppdelt i en rekke enheter som igjen skal samarbeide med tilstøtende fagområder for å dekke
pasientens helhetlige behov for hjelp. Dette forutsetter at aktørene samhandler både mellom og
innenfor forvaltningsnivåene. Jo flere behov pasienten har, jo mer krevende blir slik samhandling.
Pasienter med både psykiske lidelser og rusmiddelproblemer (ROP pasienter) har ofte behov for
flere tjenester samtidig, fra ulike instanser innenfor begge forvaltningsnivåer.
Spesialisthelsetjenesten er todelt organisert i forhold til denne pasientgruppen; Psykisk helsevern
har ansvar for psykiatriske problemstillinger og Tverrfaglig spesialisert rusbehandling behandler
rusproblemer. Lignende organisering finnes i de kommunale tjenester. Det er avgjørende for et
godt behandlingsresultat at den samlede tjenesteytelsen planlegges og at de ulike bidragene er
godt samordnet og koordinert. Pasienten vil da ha en opplevelse av et helsevesen som henger
sammen og har fått erfaring med god samhandling i hjelpeapparatet.
Definisjon av ROP lidelse
Personer med alvorlig psykisk lidelse kombinert med ruslidelse. I tillegg inkluderes personer med
mindre alvorlig psykisk lidelse og samtidig ruslidelse når hver av de to typer lidelse er forbundet
med betydelig funksjonssvikt
Forekomst
Utvalget viser først og fremst til nasjonal ROP retningslinje i forhold til forekomststudier.
Retningslinjen viser i all hovedsak til utenlandske studier, da det i Norge er bedrevet relativt lite
slik forskning. Følgende resultater fra norske studier er imidlertid relevante i denne sammenheng
og stemmer overens med utvalgets erfaringer:
Forekomst i spesialisthelsetjenesten
Personer med både et rusmiddelproblem og psykisk lidelse utgjør en betydelig andel av
pasientene innenfor psykisk helsevern. Gråwe og Ruud (2006) finner i sin studie over forekomst at
denne pasientgruppen utgjør om lag 10 % av de som mottar behandling innenfor poliklinikk - eller
døgnbehandling i psykisk helsevern. Dersom man også tar med i betraktningen de pasientene
som har et middels til stort misbruk av rusmidler, men uten registrert rusdiagnose, øker andelen
til om lag 25 prosent (Lilleeng, 2007).
20 – 47 prosent av pasientene ved akuttpsykiatriske avdelinger har problemfylt bruk av rusmidler
(Ruud og medarbeidere, 2006). Blant pasientene i døgninstitusjon som har fått en rusdiagnose,
har den største andelen i tillegg en diagnostisert personlighetsforstyrrelse (14 %). Deretter følger
nevrotiske lidelser (10 %) og fysiske atferdssyndromer (9%). Affektive lidelser og schizofrenier
følger med en andel på 6 % (Lilleeng, 2007). Omtrent tilsvarende fordeling ble funnet for
polikliniske pasienter i samme undersøkelse.
Blant pasientene som var til behandling i et rustiltak, fant en at 29 prosent var vurdert til å ha et
behandlingstrengende psykisk problem i tillegg til sitt rusmiddelproblem (Gråwe, 2006). Av de
som hadde en komorbid psykisk lidelse, var angstlidelser, affektive lidelser og
personlighetsforstyrrelser, de mest vanlige med forekomst på henholdsvis 34 prosent, 25 prosent
og 22 prosent.
Samlet sett betyr dette at en betydelig andel av pasienter under behandling innenfor psykisk
helsevern har et rusmiddelproblem. Det er også en stor andel av pasienter som behandles
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innenfor rustiltak som har psykiske lidelser. For å komme innunder definisjonen på ROP lidelse
skal det i tillegg være betydelig funksjonssvikt. Hvor stor denne andelen er, er etter utvalgets
kjennskap lite beskrevet. Pasienter med alvorlig psykisk lidelse og rusmiddelmisbruk utgjør en
forholdsvis liten andel av den samlede pasientpopulasjonen med dobbelt problematikk.
Kjennetegn ved pasientgruppen
Kjennetegn ved denne pasientgruppen er at de har mange behov samtidig som må dekkes gjennom flere
instanser på ulike forvaltningsnivåer. Motivasjonen for endring er gjerne flyktig og situasjonsbestemt.
Standard henvisningsrutiner og ventetider tar nødvendigvis tid og gjør det vanskelig å sikre tilgjengelighet
til behandling for pasienten når motivasjonen faktisk er tilstede. Overgang fra et tiltak til et annet
representerer en sårbar situasjon. Gode rutiner for epikriser og viderehenvisninger sikrer ikke i tilstrekkelig
grad overgang til neste ledd i behandlingskjeden og jo flere grenseoverganger, jo vanskeligere blir
samhandlingen mellom instansene. Det ender ikke sjelden med at pasienten utvikler en mistillit til
hjelpeapparatet og hjelperne utvikler en håpløshet i forhold til problemet.

Gråwe og Ruud (2006) gir en beskrivelse av hvordan disse pasientene skiller seg ut fra andre
pasienter innenfor psykisk helsevern:
a) de har i mindre grad uføretrygd,
b) de har betydelig oftere sosialstønad som hovedinntektsgrunnlag,
c) de har et betydelig lavere utdanningsnivå,
d) en større andel er bostedsløse,
e) de blir i større grad innlagt som øyeblikkelig hjelp,
f) – og i større grad henvist til tvungent psykisk helsevern,
g) de behandles oftere på akuttposter og får i mindre grad tilbud ved langtidspostene ved
sykehusene, noe som medfører at de får kortere behandlingstid enn den andre gruppen.
Slik tjenesteytingen tradisjonelt er organisert, vil systematisk kartlegging og utredning,
diagnostisering og planmessig behandling være vanskelig fordi tjenesteinnsatsen er spredt.
Således utfordres den enkelte fagperson i forhold til det å se sin innsats som ledd i en helhetlig
behandlingskjede. Dette betyr at en sammen med pasienten og fagpersoner fra andre instanser
må legge planer for behandlingen, fordele arbeidsoppgaver, drøfte ansvarsforhold, avklare
hvordan kommunikasjonen best kan foregå og koordinere innsatsene. Pasientens lave
funksjonsnivå innebærer at pasienten selv ikke klarer å gi sitt ”bidrag” for å sikre et helhetlig og
sammenhengende behandlingsforløp. Dersom hjelpetjenestene organiserer seg slik at de gjør seg
avhengige av at pasienten aktivt bidrar ved å f. eks. møte til avtaler, skrive søknader, overlevere
informasjon mellom tjenesteyterne, betale regninger osv, vil behandlingsforløpene brytes.
Gråsone
Med økt spesialisering fragmenteres ansvaret. Det vil alltid være gråsoner. Særlig mellom
kommunal helse og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjenesten har det vært uklare
ansvarsforhold (NOU 2005:3). En velkjent problemstilling er konflikten mellom begrepene
utskrivningsklar - fra spesialisthelsetjenesten og mottaksklar - i kommunehelsetjenesten. Det er
utvalgets oppfatning at samhandlingsreformen har ryddet betydelig i dette, og at avtaleverket
som samhandlingsreformen krever, har endret bildet. Samtidig er ikke psykisk helsevern
innlemmet i finansieringsordningen knyttet til samhandlingsreformen, og det er signaler (Sintef,
2013) på at kommunene opplever en økt etterspørsel etter kommunale tiltak til mennesker med
rus- og psykiske lidelser, noe som kan gå utover ressursene til forebyggingsarbeid.
Gråsoner som følge av uklare ansvarsforhold kan vekke en type organisasjonsatferd preget av
defensivitet (Muijen & Ford, 1996) og forsvar av egne grenser med den konsekvens at pasienten
blir skjøvet over fra en instans til en annen med begrunnelse i ansvarsforhold snarere enn
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pasientens behov. Dette kan igjen medføre liten vilje til å se ansvaret for helheten i
behandlingsforløpet og manglende evne til å etablere en samlet felles målsetning for
behandlingen.
Diagnose som inklusjonskriterium inviterer etter utvalgets mening til en slik defensivitet – der
inklusjonskriteriene blir diskutert snarere enn pasientens behov. Behovet for helsehjelp er ofte
åpenbart, med sosiale vansker og lavt funksjonsnivå. Det lave funksjonsnivået blir imidlertid ofte
en hindring for utredning og diagnostisk arbeid – noe som igjen medfører at pasientens ”status i
spillet” forblir uklart.
Etter utvalgets oppfatning er ROP pasienter en sårbar gruppe som utfordrer hjelpeapparatet i
særlig grad med tanke på samhandling. Utvalget mener at lovverk, overordnete avtaler og
retningslinjer som gjelder pr i dag, regulerer oppgave og ansvarsforhold i tilstrekkelig grad.
Samtidig ser utvalget behov for mer utadrettet og ambulant virksomhet i tjenestene, for å møte
pasientgruppens særlige behov. Videre vurderer utvalget at slik ambulant virksomhet bør
utvikles lokalt som samarbeidsformer og gjennom samarbeidsavtaler mellom kommunale helse
og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten på fagområdet. Dette for å tilpasse og
konkretisere samhandlingen til lokale forhold.

Integrerte behandlingsforløp
Behandlingsforskning viser at det er avgjørende at de ulike hjelpeinnsatsene integreres i
behandlingen av ROP pasienter (Evjen og medarbeidere, 2007; Kavanagh, 2007). Begrepet
Integrert behandling (Mueser, 2006; Burns, 2004) viser til det å gi behandlingsintervensjoner for
både rus – og psykiske lidelser samtidig av samme person eller team. Tiltakene retter seg ikke
bare mot rusproblemene og de psykiske problemene, men også mot faktorer som opprettholder
disse, noe som krever kompetanse fra flere fagområder samtidig. Tjenesteytingen er omfattende,
oppsøkende og langvarig. Integrert behandling er blitt helt sentralt i fagmiljøer som arbeider med
ROP pasienter
Å integrere behandlingsinnsatser er for så vidt ikke noe nytt i helsevesenet, men for
problemstillingen psykisk helse og rus fikk slike behandlingsmodeller først vind i seilene gjennom
prosjekter i New Hampshire mot slutten av 1980 tallet (Evjen og medarbeidere, 2007).
Organisatorisk er det grovt sett to måter å gjøre dette på;
1. Enten ved å styrke samhandlingen innenfor den eksisterende organiseringen,
2. Eller ved å opprette spesialiserte team som gir integrert behandling.
Ad1.
I Norge er sistnevnte organisering forsøkt og implementert gjennom blant annet ACT team i
Mosseregionen/Askim og Oppsøkende rusteam (ORT) i mosseregionen.
 ACT er behandlingsteam som retter seg mot de pasientene som har de alvorligste psykiske
lidelsene i kombinasjon med rusmiddelmisbruk.
 ORT er et forpliktende samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetjeneste der flere
parter samarbeider om kartlegging/utredning og planlegging/koordinering av ROP
pasienter
Ved dannelsen av slike team omgår man på mange måter de nevnte samhandlingsforhold som
utfordrer den ordinære organiseringen.
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Mueser og medarbeidere (2006) vektlegger følgende sentrale komponenter i Integrert
behandling som avgjørende for kvalitativ god behandling av ROP pasienter:
1. Integrering av tjenestetilbudet. At behandlingen av rusproblemet og det psykiske
problemet gjøres samtidig og av de samme behandlerne, slik at pasienten i minst mulig
utstrekning opplever å gå mellom hjelpetiltak.
2. Allsidighet. At behandlingsansvarlig team eller person rår over et omfattende repertoar av
tjenester, ikke bare behandlingsmessige, men også tjenester rettet mot opprettholdene
faktorer.
3. Langsiktig perspektiv. At pasienten gis tid til utvikling i eget tempo
4. Fokus på skadereduksjon. Å minimere de negative konsekvensene av pasientens samlede
problem.
5. Aktivt oppsøkende virksomhet. Fokus på fleksibilitet i arbeidet med å engasjere pasienten
og skape tillit.
6. Motivasjonsfremmende tiltak. Motiverende samtaler og stadietilpassede intervensjoner.

Integrert behandling er i dag regnet som helt sentralt i behandling av personer med ROP lidelser,
og behandlingskvaliteten er avhengig av i hvor stor grad disse ulike komponentene
implementeres (Gråwe, 2004).
Ad2.
Den tradisjonelle måten å samarbeide på om denne målgruppen i Norge er metodisk gjennom
Koordinering av psykososialt arbeid der koordineringsansvaret står sentralt. Pasienten blir tildelt
en koordinator som utreder pasientens samlede behov, lager en plan for tjenesteytingen og
koordinerer behandlingsløpet. Koordinator har tett kontakt med pasienten og de aktuelle
hjelpeinstansene. Koordinator kan invitere til ansvarsgrupper, der ulike sider ved
behandlingsløpet kan drøftes fortløpende og beslutninger kan tas der og da. I 2000 ga daværende
Statens helsetilsyn en veileder i Koordinering av psykososialt arbeid. Senere er Individuell Plan
lovbestemt som plan- og koordineringsverktøy, og koordinatorbegrepet vektlagt i både Helse og
omsorgsloven og i spesialisthelsetjenesteloven
Samarbeidet i Norge mellom kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester innenfor psykisk
helse og rusproblematikk inneholder altså gjennomgående elementer fra denne tenkningen. Det
har imidlertid vist seg vanskelig å skape godt koordinerte behandlingsforløp for denne
pasientgruppen blant annet fordi koordinatorfunksjonen har begrenset myndighet utover eget
område.
En mer intensiv måte å gjøre dette på er å lage egne spesialteam, bestående av fagpersoner med ulik
kompetanse, slik at teamet som helhet kan yte et omfattende repertoar av tjenester. Det har vært forsøkt
flere ulike slike behandlingsmodeller som driver integrert behandling i forhold til pasienter med ROP
lidelser (Evjen og medarbeidere, 2007; Kavanagh og Mueser, 2007).
I Norge er ACT team (Phillips S. D. og Burns, 2003) i Moss det mest kjente. Dette er team som er spesielt
konstruert for å kunne drive og rendyrke en integrert behandlingsmodell i forhold til mennesker med
alvorlig psykisk lidelse (psykoselidelser) og rusmisbruk. Felles for slike modeller er at mesteparten av
tjenesteytingen foregår innenfor teamet, slik at pasienten slipper å forholde seg til mange instanser
samtidig. Dette krever at teamet samlet sett har et bredt repertoar av kompetanse innenfor behandling
(for eksempel kognitiv terapi, motiverende samtaler, medikamentell behandling), omsorgsoppgaver (for
eksempel bolig, økonomi) og rehabilitering (for eksempel arbeidsrettede tiltak, botrening), altså oppgaver
som tradisjonelt sett ytes av instanser tilhørende ulike forvaltningsnivåer. Behandlingen er oppsøkende og
langvarig. ACT i mosseregionen/Askim har bidratt til et betydelig fall i sykehusinnleggelser for
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pasientgruppen i området. ACT finansieres av kommunene og Sykehuset Østfold. Teamet er organisatorisk
plassert under DPS Moss og medarbeiderne er ansatt der.
Oppsøkende rusteam (ORT) er et team bestående av medarbeidere fra Moss kommune, Rygge kommune,
Våler kommune*, Råde kommune*, Sosialmedisinsk poliklinikk og DPS Moss. Organisasjonene avgir altså
personalressurser inn i et samlet team, men medarbeiderne beholder sine respektive ansettelsesforhold.
Samarbeidsformen er regulert i en forpliktende samarbeidsavtale mellom Sykehuset Østfold og disse
kommunene. Teamet driver kartlegging og utredning av mennesker med ROP lidelser etter en spesifisert
forløpsbeskrivelse. Medarbeiderne jobber sammen i et team som derved rommer kompetanse fra begge
forvaltningsnivåer og flere fagområder. På bakgrunn av utredningen planlegges det for den videre
oppfølgingen i de ordinære tjenestene etter at teamet har vært inne i 12 uker. Teamet jobber ambulant. I
tillegg ligger det til ORT å drive kompetanseutvikling for lokale fagpersoner i kommune og sykehus
gjennom en kontinuerlig kursrekke.

I et tenkt kontinuum for integrering av behandlingsforløp, representerer koordinering av
psykososialt arbeid, ORT og ACT ulike grader av integrering der:
1. Koordinering av psykososialt arbeid har den løseste integreringen, med verktøy som
koordinator, individuell plan og ansvarsgrupper.
2. Oppsøkende rusteam integrerer tjenesteinnsatsen ytterligere ved dannelsen av et
tverretatlig team og en spesifisert metode som sikrer koordinering og en felles ansvars- og
oppgavefordeling. Innsatsen er tidsbegrenset.
3. ACT representerer den største graden av integrering. Teamet er plassert ett sted med
felles ansettelsesforhold. Utpreget tverrfaglig, metodisk stringent og god forskningsmessig
støtte. Langsiktig perspektiv.
Utvalget vurderer at jo mer omfattende og alvorlig ROP lidelsen er, jo større må graden av
integrering være. Alle DPS/SMP områder har mennesker i sin region som har behov for at det
finnes tilbud innenfor hele kontinuumet. Utvalget vil derfor anbefale at det opprettes ACT i alle
DPS/SMP områdene. Videre at det utvikles samarbeidsformer som ORT i alle DPS/SMP
områdene.
Det er allerede vurdert opprettelse av ACT team i alle distriktene i Østfold. Det er fortsatt bare ett
team i Østfold som betjener personer bosatt i kommunene Moss, Rygge, Råde Våler, Askim,
Spydeberg, Eidsberg og Marker. Altså 8 av fylkets 18 kommuner som tilsvarer om lag en tredjedel
av Østfolds samlede befolkning. ACT regnes som et ”best practice” tiltak og anbefales i nasjonal
ROP retningslinje med høy evidens. Med bakgrunn i forpliktelsen om å tilby likeverdige tjenester,
vurderer utvalget det som uheldig at opprettelsen av ACT er skrinlagt i størsteparten av Fylket.
Utvalget kan heller ikke se at det finnes tilsvarende tiltak for resten av befolkningen, som skulle
”kompensere” for denne skjevheten.
Vurderinger knyttet til om en skal opprette et ACT team, vil naturlig nok i stor grad dreie seg om
økonomiske forhold. Både for ACT teamet i Moss og i drøftinger omkring opprettelse av nye
team, har en lagt seg på en samfinansieringsmodell mellom sykehus og kommune.
For mange kommuner vil det vurderes som vanskelig å gå inn for en slik økonomisk forpliktelse.
For sykehuset er dette lettere, all den tid inntektene (Helfo) og besparelsene (færre innleggelser)
kommer dit. Sykehuset bærer imidlertid personalansvaret, noe som igjen er naturlig idet ACT
åpenbart er en spesialisthelsetjeneste.
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* Våler og Råde kommune har en egen avtale og avgir ressurser bare når de har pasient bruker i teamet

Forutsatt at det er finansieringsordningen som har medført at mange distrikter i Østfold har
reservert seg i forhold til opprettelse av ACT team, vil Klinisk utvalg for ROP anbefale at det
vurderes alternative finansieringsformer, der spesialisthelsetjenesten finansierer dette
behandlingstiltaket.

Arbeid
Deltakelse i arbeidsliv er potensielt helsefremmende, også for mennesker med alvorlig psykisk
lidelse. Individual Placement and Support er en forskningsbasert metode som viser at mennesker
med alvorlig psykiske helseproblemer klarer å arbeide dersom de får mulighet til dette. På norsk
kalles ordningen individuell jobbstøtte. Det tas utgangspunkt i at personen skal ha et arbeid og at
behandlingen spesifiseres på grunnlag av dette og gis parallelt med jobb. Ordningen kalles
Individuell jobbstøtte på norsk og er i en utprøvingsfase flere steder i landet, blant annet Halden
kommune. Metoden er godt faglig og forskningsmessig fundert. Individuell jobbstøtte - modellen
består av sju hovedprinsipper:








Deltakelse i individuell jobbstøtte er basert på eget valg
Individuell jobbstøtte - tjenestene integreres med behandling i psykisk helsevern
Målet er vanlig jobb
Individuelt tilpasset rådgivning om økonomiske stønader
Jobbsøking begynner rett etter at deltakeren formidler lyst til å jobbe
Kontinuerlig oppfølging over tid
Deltakerens ønsker er viktige

ROP pasienter opplever ofte betydelige vansker med å komme seg i noe form for arbeid fordi det
som oftest blir stilt krav om å være ferdig behandlet før innsøking er aktuelt. Alternativt blir en
sluset gjennom ulike kvalifiseringstiltak. Individuell jobbstøtte - modellen snur dette helt på hodet
og tar utgangspunkt i arbeid. Individuell jobbstøtte gjennomføres i et samarbeid med NAV og
behandlende instanser.
Klinisk utvalg for ROP anbefaler at det lokalt i DPS/SMP områdene og i samarbeid med NAV, tas
initiativ til- og legges til rette for utprøving av Individuell jobbstøtte.
Kompetansebehov
Nasjonal ROP retningslinje gir en rekke føringer for hvilken kompetanse som kreves både i
spesialisthelsetjenesten og i kommunal helse og omsorgstjeneste. Det har vært utenfor utvalgets
tidsressurs å gjøre kartlegginger i forhold til dette. Kompetansebehovet antas å være noe ulikt fra
DPS/SMP område til DPS/SMP område og fra kommune til kommune.
Implementeringen av ROP retningslinjen gjøres av Nasjonal kompetansetjeneste for ROP. I dette
ligger det mulighet til å gjennomføre GAP undersøkelser i de ulike virksomhetene. Dette gjøres
ved at medarbeidere i en virksomhet besvarer et standardisert spørreskjema som omhandler det
repertoaret som retningslinjen krever. Besvarelsene sendes for bearbeiding til nasjonal
kompetansetjeneste. Virksomheten får tilbakemelding gjennom en GAP analyse, som vil være
veiledende i forhold til virksomhetens behov. GAP undersøkelsen er foreløpig kun tilgjengelig for
spesialisthelsetjenesten, men vil om noe tid også være tilrettelagt for kommune.

~ 58 ~

Klinisk utvalg for ROP anbefaler at det gjennomføres GAP analyser i sentrale
behandlingsvirksomheter innenfor hvert DPS/SMP område. Det anbefales at kommunene også
gjennomfører dette så snart det er mulig. Utvalget anbefaler videre at GAP analysene drøftes
på tvers av forvaltningsnivåene i hvert DPS/SMP område og at de danner grunnlag for lokalt og
samlet forbedringsarbeid.
Som nevnt tidligere er Klinisk utvalg for ROP av den oppfatning at samhandling og ansvars- og
rolleavklaringer på tvers av forvaltningsnivåene er godt regulert i nevnte lovverk, overordnet
samarbeidsavtale og nasjonal ROP retningslinje. Utvalget mener imidlertid at kunnskapen om
disse dokumentene kan bli betydelig bedre. Dette gjelder i særdeleshet overordnet
samarbeidsavtale og retningslinje nr 2 i denne. Det er avgjørende viktig i samhandling at de
avtalene som gjøres, faktisk følges. Det er et lederansvar at ansatte gjøres kjent med avtaler og
retningslinjer som regulerer arbeidet.
Det er kjent for utvalget at ROP retningslinjen er tatt opp i flere fora i spesialisthelsetjenesten og i
kommunehelsetjenesten. Vi ser imidlertid at disse implementeringstiltakene kan mangle noe på
bredden i organisasjonene. Mennesker med ROP lidelser vil ha mange hjelpeinstanser aktive,
noen sentrale andre mer perifere. Det er av stor betydning at også de mer perifere
hjelpeinstansene er kjent med avtaler og retningslinjer. I kommunene kan dette for eksempel
være hjemmetjenestene, NAV, tjenestekontor. I spesialisthelsetjenesten vil Habiliteringstjenesten
og BUP være eksempler på slike instanser.
Klinisk utvalg for ROP anbefaler at systematisk implementeringsarbeid knyttet til ROP
retningslinjen (som for eksempel gjennom GAP analyser nevnt over) treffer bredt i
organisasjonene. Utvalget anbefaler videre at administrativt samarbeidsutvalg setter fokus på
lederansvaret i forhold til det å gjøre samarbeidsavtalen mellom sykehus og kommune kjent på
alle nivåer i organisasjonene.
Brukermedvirkning
Personer med ROP lidelse vil ofte ha lange behandlingsforløp med mange kontakter med
hjelpeapparatet. Dette vil ofte kunne medføre slitasje i forhold til motivasjon,
behandlingsrelasjon, tillitsforhold og lignende. Det vurderes som helt sentralt at personen også
opplever å kunne være på andre arenaer der makt- og myndighetsforholdet er likt. Det vil som
regel oppleves som støttende og tryggende å snakke med mennesker som er eller har vært i
samme situasjon. Det vil være støttende for tilfriskningen dersom det finnes selvhjelpsgrupper å
oppsøke etter utskrivning fra, eller i løpet av behandlingsforløpet. Selvhjelpsgrupper kan være en
arena for å få andre innspill på egen situasjon og derved øke personlig innsikt. I en
behandlingsrelasjon blir det lett et ”vi” og ”dem” perspektiv. I en selvhjelpsgruppe utvikles det et
”oss” perspektiv.
Å utvikle og å drive selvhjelpsgrupper er krevende arbeid. Fra et brukerperspektiv er det ønskelig
at behandlingsinstansene støtter dette arbeid og stimulerer til utviklingen av det.
Klinisk utvalg for ROP anbefaler at brukerforum i kommunene og brukerrådene i
spesialisthelsetjenesten samordnes.
Det anbefales videre at disse møtene setter fokus på selvhjelpsgrupper og legger planer for
hvordan en kan sikre utvikling og drift av slike i alle DPS/SMP områder.
Bolig
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Bolig er nevnt i mange av ROP retningslinjens anbefalinger. At bruker/pasient har et stabilt og
tilpasset sted å bo, er ofte avgjørende for de behandlings- og oppfølgingstiltak som iverksettes. I
rapporten ”Bostedsløse i Norge 2012 – en kartlegging” (Dyb & Johannessen; 2013), oppsummeres
kapittelet om mennesker med ROP lidelser som følger:
En av fire bostedsløse, 1588 personer, har samtidig
rusavhengighet og psykisk lidelse (ROP). 89 prosent i denne
gruppa er født i Norge mot 77 prosent i populasjonen av
bostedsløse. Relativt færre oppholder seg hos venner, kjente og
slektninger sammenlignet med alle bostedsløse (33 prosent versus
39 prosent) og en av fire oppholder seg i institusjon. 73 prosent
har vært bostedsløse i mer enn seks måneder mot 56 prosent for
hele populasjonen av bostedsløse. 24 prosent er kastet ut av
boligen på grunn av skadeverk/uro/konflikt. Dette er høyere enn
for populasjonen som helhet, der andelen er 14 prosent.
Samlet kan vi si at denne gruppa er en svært marginalisert gruppe
med, så vidt vi kan se, mye kontakt med hjelpeapparatet. De er
syke på flere måter og har vært bostedsløse lenge. Ut fra tallene, og
tidligere erfaringer med gruppa, kan vi si at dette er en gruppe som
antakeligvis flytter mye rundt mellom forskjellige tiltak og boliger
(Lied 2013, Flåto og Johannessen 2010; Dyb 2006). For en del i
denne gruppen vil det nok kreves betydelig innstas for at de skal få
en bolig og tjenestene som skal til for å kunne beholde boligen.
Det er neppe tvil om at tiltak som for eksempel
flere kommunale boliger, et større tilbud av tilpassede botilbud til
personer med sammensatte problemer, et større leiemarked
generelt og mer målrettet bruk av Husbankens virkemidler vil ha
effekt på tallet på bostedsløse.
Klinisk utvalg for ROP er kjent med at bykommunene Fredrikstad, Halden, Moss og Sarpsborg har
samarbeid med Husbanken i forhold til denne problemstillingen og at det prøves ut ulike
tilnærminger til problemet. Det å etablere personer med ROP lidelser i bolig legger til rette for
ambulant/oppsøkende og integrerte behandlingstiltak – som igjen vil kunne bidra til personens
fungering i boligen. Det anbefales et aktivt samarbeid mellom de boligsosiale
handlingsprogrammene og de tjenesteytende instansene.
Klinisk utvalg anbefaler at kommunene gjør aktiv bruk av husbankens virkemidler og legger til
rette for et samarbeid med behandlingsinstanser på begge forvaltningsnivåer i dette.
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