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Torsdag 27.februar kl. 12.00 til 15.30
Sanatoriet 2 – 4.etg SØ-Sarpsborg

Tilstede fra kommunene:
Faste medlemmer:
Kjersti Gjøsund (leder)
Jon Erik Olsen
Halvard Bø
Heidi Eek Guttormsen
Lise Storhaug
Tilstede fra sykehuset:
Irene Dahl Andersen (nestleder)
Per Grunde Weydahl
Odd Petter Nilsen
Einar Gløersen
Stein Bruland
Observatører:
Mona Larsen
Jørn Gilberg
Veronica Løken
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Liv Marit Sundstøl
Linda Haukeland
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Bjørg Tandberg
Benny Adelved

√
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Samhandlingskontakter
KS Østfold
Adm. dir. SØ
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BESLUTNINGSSAKER
Sak 018-14 Godkjenning av referat fra møte 30.januar 2014
Det har ikke kommet anmerkninger til det utsendte referatet. (vedlagt)

Behandling 30.1.14:
 I forhold til sak 007-14 Sluttrapport-klinisk utvalg-billeddiagnostikk ble det presisert at avtale med
Indre Østfold var klar dagen etter at referatet ble sendt ut, og at vedtaket i Administrativt
samarbeidsutvalg står ved lag.
 I forhold til sak 014-14 Kurs til kommuneansatte i VIVAT-selvmordsforebygging ble det presisert at
det vil bli mulighet til to kurs, begge av to dagers varighet. Kurset 12.-13.mai vil bli avholdt i lokaler
på Veum.
 I sak 009-14 Klinisk utvalg for pasienter med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (ROP) skal siste
del av siste setning under behandling 30.1.14 strykes.
 I sak 003-14 Fire forløp rehabilitering – sett opp mot områdeplanen skal følgende vedtakspunkt
endres slik:
2. Partene vil legge de skisserte forløpene til grunn når det etableres andre rehabiliteringsforløp.
4. Andre forløp innen rehabilitering skal utarbeides etter samme mal som her er benyttet.
 Jørn Gilberg ga beskjed om at han fremover ikke ville ha mulighet til å delta i Administrativt
samarbeidsutvalg grunnet endret arbeidssituasjon. Benny Adelved vil gå inn som fast observatør
for fastlegene.
Vedtak 30.1.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg godkjenner referat fra30.januar 2014 med de endringer som
fremkom i møtet.
2. Administrativt samarbeidsutvalg tar endret representasjon fra fastlegene til orientering.

Sak 019-14 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.
Administrativt samarbeidsutvalg har nedsatt et Klinisk utvalg for ROP pasienter som har lagt frem sin
rapport med anbefalinger skissert i syv punkter.
Behandling 27.2.14:
 God rapport. Ønsker om at planen blir omsatt til virkelighet gjennom forpliktelser.
 De sosialmedisinske poliklinikkene må ta initiativ med sine samarbeidende kommuner til å få
etablert en fremdriftsplan.
Vedtak 27.2.14
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1. Administrativt samarbeidsutvalg slutter seg til de anbefalinger det kliniske utvalget har kommet
med.
2. De sosialmedisinske poliklinikkene skal innen 1.juni i samarbeid med kommunene i eget
opptaksområde, gå gjennom, drøfte innhold i de anbefalinger rapporten skisserer samt utarbeide
en framdriftsplan.

DRØFTINGSSAKER
Sak 020-14 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. Det er ønske om sterkere
involvering fra fastlegene. Administrativt samarbeidsutvalg har nedsatt et adhocutvalg som har kommet
med forslag på tiltak og løsninger. Det er utarbeidet funksjonsbeskrivelse for praksiskonsulent –
koordinator og mal for avtale som praksiskonsulent – koordinator.
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.
 Kommunene må vurdere om det er hensiktsmessig at de bidrar til en liten del av finansieringen til
praksiskonsulentordningen for å sikre mer gjensidig forpliktelse i dette trepartssamarbeidet.
 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.
Behandling 27.2.14:
 Positivt med forslag om økt stillingsramme for praksiskonsulentene samt at det kobles mot
helsehusregionene.
 Løsningsforslag, funksjonsbeskrivelse og avtale inneholder formuleringer som kan oppfattes som
inngrep i det som er et kommunalt ansvar. Dette må omformuleres.
Vedtak 27.2.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg sender saken tilbake til sekretariatet for bearbeiding i tråd med
signalene i møtet.
2. Saken legges frem for Administrativt samarbeidsutvalg til ny drøfting i aprilmøtet.
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Sak 021-14 Møteplan for Administrativt samarbeidsutvalg høsten 2014
Følgende møteplan foreslås for Administrativt samarbeidsutvalg for høsten 2014:
4.sept.
Sanatoriet 2, SØS
12.00-15.30
9.okt.

Sanatoriet 2, SØS

12.00-15.30

6.nov.

Sanatoriet 2, SØS

12.00-15.30

4.des.

Sanatoriet 2, SØS

12.00-15.30

Kommunene har anledning til å benytte møterommet fra 11.00-12.00 i forkant av møtene.
Behandling 27.2.14:

Vedtak 27.2.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg slutter seg til den foreslåtte møteplan.
2. Saken anses for ferdigbehandlet i Administrativt samarbeidsutvalg.

Sak 022-14 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 27.2.14:
 Det ble satt fokus på et kasus med en ung person som skulle videre til rehabilitering i
spesialisthelsetjenesten, og som sykehuset ville sende hjem. Uten faglig begrunnelse, men på
grunn av mangel på rehabiliteringsplass. Kommunen hevder at det ikke var til pasientens beste å
bli sendt hjem.
SØ presiser at de skal legge pasientens beste til grunn. Denne pasienten var ikke utskrivningsklar
fra spesialisthelsetjenesten. Rehabiliteringsmidlene til SØ har blitt overført til Sunnaas. SØ
erkjenner at rehabiliteringstilbudet ikke er fullgodt og at det kan stilles spørsmål om Sunnaas tar
på seg det områdeansvaret de har. SØ vil få tilbake noen rehabiliteringsmidler i 2015.
Vedtak 27.2.14
1. SØ tar med seg tilbakemeldingen fra kommunene om at de er kritiske til hvordan tilbudet på dette
området er nå.
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2. Samhandlingsavdelingen sender en påminnelse ut til de aktuelle avdelinger om hvordan slike saker
skal håndteres.

Sak 023-14 Transfusjoner utenfor sykehus
Et klinisk utvalg har utarbeidet forslag til samarbeidsavtale og rutiner knyttet til blodtransfusjoner utenfor
SØ. Utvalget har lagt frem sin rapport med forslag til løsning.
Det er forslag om å iverksette et opplæringstilbud for 1 transfusjonsansvarlig / superbruker på hvert av de
sykehjem/helsehus som samarbeidsavtalen omhandler. Aktuelle prosedyrer og e-læringsprogram gjøres
tilgjengelig. Det er ønske om transport av blodposer og blodprøver utenom SØ sine faste budruter. Det
foreslås at det innføres en prøveperiode ut 2014 for å kartlegge behov for og omfang av transport utenom
budrutene, samt for å få en oversikt over omfang av transfusjoner utenfor sykehus. Kostandene for
transport utenom budrutene foreslås dekket av SØ, og at det føres eget prosjektregnskap for dette i
prøveperioden.
Det foreslås at kostnadene for blodposer dekkes av SØ i prøveperioden.
Ordningen evalueres i første halvår 2015 basert på erfaringstall for 2014.
Behandling 27.2.14:
 Det er ønskelig med opplæringstilbud til minst 2 fra hver kommune.
 Første og andre gangs transfusjon bør gjøres ved sykehus i tilfelle komplikasjoner.
 Det må komme frem at ikke lege må stå «bedside» under transfusjonen. Brukere må være
garantert at sykepleier er tilstede når transfusjonen foregår.
Vedtak 27.2.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg takker det kliniske utvalget for godt utført arbeid.
2. Administrativt samarbeidsutvalg slutter seg til de tiltak rapporten skisserer med de kommentarer
som fremkom i møtet.
3. Det innføres en prøveperiode ut 2014 for å kartlegge behov for og omfang av transport utenom
budrutene, samt for å få en oversikt over omfang av transfusjoner utenfor sykehus.
4. Kostnadene for transport og blodposer dekkes av SØ i prøveperioden.
5. Ordningen evalueres i første halvår 2015 basert på erfaringstall for 2014.
6. Saken settes opp til endelig beslutning i april møtet.

Sak 024-14 Avtale om styringsdata
Som en del av samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Østfold og kommunene i Østfold skal partene tilby
hverandre data og statistikk som kan gi god styringsinformasjon for virksomhetene.
Det kliniske utvalg for styringsdata har utarbeidet et forslag til «Avtale om produksjon og utveksling av
styringsdata mellom Sykehuset Østfold og kommunene i Østfold som er omfattet av overordnet
samarbeidsavtale». Avtalen regulerer samhandling rundt styringsinformasjon og analysearbeid knyttet til
dette mellom kommunene og sykehuset.
Følgende dokumenter følger saken:
o Sluttrapport fra klinisk utvalg for Styringsdata
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Avtale om produksjon og utveksling av styringsdata
Styringsdata Avtale – Kommunale ø.hjelpsplasser
Styringsdata Avtale – Somatiske spesialisthelsetjenester

Behandling 27.2.14:
 Det ble stilt spørsmål ved når samlet dataoversikt for ø. hjelp kunne være tilgjengelig for
kommunene når de rapporterte inn sine produksjonsdata til SØ innen den 10. i påfølgende måned.
Vedtak 27.2.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg takker det kliniske utvalget for vel utført arbeid
2. Administrativt samarbeidsutvalg tar avtaleforslagene til orientering med de innspill som fremkom i
møtet.
3. Sykehusets analyseavdeling skal gjøre de sammenlignbare data knyttet til kommunale
ø.hjelpsplasser tilgjengelig for kommunene innen utgangen av den påfølgende måned etter at
aktiviteten har funnet sted.
4. Saken settes opp til endelig beslutning i aprilmøtet.

Sak 025-14 Endret mandat for klinisk utvalg øyeblikkelig hjelp døgntilbud
I forbindelse med behandling av sak 117-13 ble det tatt til orde for å endre mandatet til det kliniske
utvalget. Det ble pekt på at dette utvalget har en annen funksjon enn øvrige kliniske utvalg.
Utvalget for øyeblikkelig hjelp døgntilbud har mer preg av å være et permanent utvalg og det kan derfor
være hensiktsmessig å kalle det for et faglig utvalg for å indikere at det skiller seg fra et klinisk utvalg. Et
faglig utvalg vil ha samme krav til representasjon og arbeidsform som administrativt samarbeidsutvalg. Det
vil ha eget mandat, men en langt videre tidsramme enn det som gjelder for kliniske utvalg.
På bakgrunn av dette foreslås det endret mandat for det Faglige utvalg for øyeblikkelig hjelp døgntilbud.
(Obs! Endringene i forslag til nytt mandat er understreket og i kursiv.)
Forslag til nytt mandat:
Faglig utvalg øyeblikkelig hjelp døgntilbud skal:
o Forvalte retningslinje 4 i samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Østfold og østfoldkommunene og
bidra til mest mulig likt og likeverdig tilbud i det kommunale øyeblikkelig hjelp tilbudet
o Beskrive pasientforløp med tilhørende prosedyrer og retningslinjer
o Risikovurdere pasienttilbudet med henblikk på kvalitet og pasientsikkerhet
o Beskrive indikatorer for medisinskfaglig og pasientvurdert kvalitet
o Beskrive kriterier og utvikle systemer for evaluering av tjenestetilbudet blant pasienter og
behandlere
o Bidra til å fremme hensiktsmessige IKT-løsninger som letter samhandlingen og øker
pasientsikkerheten
o Bidra til færre ø-hjelpsinnleggelser i spesialisthelsetjenesten samt redegjøre for de økonomiske
konsekvenser dette gir
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Utvalget kan på bakgrunn av klinisk erfaring vedta mindre endringer i retningslinje 4 uten behandling i
ADMS. ADMS orienteres om endringene i form av referat.

Behandling 27.2.14:
 Behandlingsprosedyre ved endring på retningslinje 4 i det faglige utvalg skal følge samme to-trinns
behandling som benyttes i ADMS og forutsetter konsensus.
 Administrativt samarbeidsutvalg har mulighet til å overprøve endringer det faglige utvalg gjør i
retningslinje 4.
Vedtak 27.2.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering med de merknader som fremkom i møtet.
2. Saken settes opp til endelig beslutning i april møtet.

ORIENTERINGSSAKER
Sak 026-14 Status etablering av Helsehus-Fredrikstad
Stabsleder Jon Erik Olsen, Seksjon for helse og velferd, Fredrikstad kommune presenterer helsehuset.
Behandling 27.2.14:
 Neste helsehus som skal presenteres er Sarpsborg
Vedtak 27.2.14
 Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering

Sak 027-14 Statistikk avviksmeldinger
Det ble fremlagt oversikt over samhandlingsavvik for januar 2014, med saksbehandlingstid pr. 17/2-14.
Behandling 27.2.14:

Vedtak 27.2.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar statistikken til orientering med de bemerkninger som
fremkom i møtet.

Sak 028-14 Statistikk utskrivningsklare pasienter
Det ble fremlagt oversikt over utskrivningsklare pasienter somatikk og psykiatri for 2013 samt over
utskrivningsklare pasienter innen Psykiatri for januar 2014.
Behandling 27.2.14:

Vedtak 27.2.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar statistikken til orientering.
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Sak 029-14 Referat fra kliniske utvalg / annet
Vedlagt foreligger følgende rapporter:
a) Godkjent referat vedr. billeddiagnostikk IØ
b) Informasjonsbrev vedr. CT tilbud IØ
c) Referat 060114 fra arb.gr. Kompetansesamarbeid
d) Referat 040214 fra arb.gr. Kompetansesamarbeid
e) Referat 040214 fra klin.utv. Øhj. Døgnopphold
f) Referat 050214 fra klin.utv. styringsdata
Behandling 27.2.14:
 Vedr. e) Referat 040214 fra klin.utv. Øhj. Døgnopphold, ble det kommentert i forhold til side 69 i
sakspapirene pkt. 01-14 om Innleggelse fra kommunal øyeblikkelig hjelp døgnavdeling til SØ og
retur, at det må presiseres at retningslinje 5 regulerer utskrivning fra SØ når pasienten er innlagt..
Vedtak 27.2.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar referatene til orientering med de kommentarer som fremkom
i møtet.

Sak 030-14 SØ 2015
Irene Dahl Andersen orienterte litt om interne prosesser og planlegging. Ingen spesielle nye ting.

Sak 031-14 Info om endringer som kan påvirke den annen part

EVENTUELT






Sekretariatet har hatt møte med hovedorganisasjonene i forhold til ansattes representasjon i
Administrativt samarbeidsutvalg. Primært ønsket hovedorganisasjonene at de var representert
med 4 representanter i Administrativt samarbeidsutvalg, en fra hver av hovedorganisasjonene (LO,
Unio, YS og Akademikerne) i tråd med felleserklæringen av 30.mars 2011, undertegnet av de fire
hovedorganisasjonene og KS og Spekter. Et slikt ønske kan kun innfris hvis retningslinje 12 endres.
Sekretariatet utarbeider sak om dette som legges frem for Administrativt samarbeidsutvalg i april
møtet til drøfting.
Per Weydahl tok opp forhold knyttet til arbeidet med å få starte opp følgeforskning knyttet til ø.
hjelp. SØ har bevilget penger til dette over eget budsjett, ønske om å komme i gang. Halden har så
langt ikke ønsket å delta og har kommet med en del innvendinger. Administrativt
samarbeidsutvalg ga uttrykk for at innvendingene fra Halden må svares på, og at det er viktig å ta
en runde med Halden hvor både leder for forskningsprosjektet og brukerrepresentant er med og
informerer. Det er et ønske fra Administrativt samarbeidsutvalg om å få alle kommunene med på
forskningsprosjektet.
Irene Dahl Andersen viste til at det var planlagt en fagdag med tema Barn som pårørende. Det ville
bli lagt opp til et halvdagsmøte før sommeren. Det var enighet i Administrativt samarbeidsutvalg
om at invitasjonen burde sendes ut til de kommunale kontaktene for "Barn som pårørende».
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