Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold
Vår dato

Innkalt av

Irene Dahl Andersen

01.10.2015

Vår ref.

Side 1 av 94
15/00019

Til:

Administrativt samarbeidsutvalg (ADMS)
Kopi til:

Varamedlemmer ADMS
Samhandlingskontakter
Fylkesmannen i Østfold

Østfold fylkeskommune
Høgskolen i Østfold
Helse Sør-Øst

KS Østfold
Adm. dir. SØ
Postmottak kommuner Østfold

Møteinnkalling Administrativt samarbeidsutvalg
Tid
Sted

Torsdag 15.oktober 2015 kl. 12.00 til 16.00
Møterom 353, Tune teknikeren, Sarpsborg
(Formøte fra kl. 11.00 for kommunene i møterom 353 og SØ i møterom 352)

BESLUTNINGSSAKER ..............................................................................................................................3
Sak 108-15 Godkjenning av referat fra møte 17.september ....................................................................... 3
Sak 109-15 Sluttrapport fra klinisk utvalg (R8) – jordmortjenester ............................................................. 3
Sak 110-15 Revidering av retningslinje 8 – jordmortjenester ..................................................................... 4
Sak 111-15 Minimumstilbud / ressurser ved KAD i Østfold ......................................................................... 5
Sak 112-15 Nedsette utvalg for revidering av plan for redusert bruk av tvang........................................... 8
Sak 113-15 Fastlegenes rolle i samhandlingen ............................................................................................ 9
Sak 114-15 Fastsette møteplan for ADMS for 2016 .................................................................................. 10
Sak 115-15 Videre arbeid med kvalitetsparametere ................................................................................. 10
DRØFTINGSSAKER ............................................................................................................................... 12
Sak 116-15 Oppgaver/ansvar knyttet til de første hjemmebesøk etter fødsel. ........................................ 12
Sak 117-15 Revidering av retningslinje 7 - samarbeid om forskning, innovasjon, utdanning, praksis og
læretid ........................................................................................................................................................ 12
Sak 118-15 Revidering av retningslinje 9 - samarbeid om IKT- løsninger .................................................. 12
Sak 119-15 Revidering av retningslinje 4 – øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene ..................... 13
ORIENTERINGSSAKER .......................................................................................................................... 13
Sak 120-15 Statistikk avviksmeldinger ....................................................................................................... 14
Sak 121-15 Statistikk utskrivningsklare pasienter...................................................................................... 16
Sak 122-15 Referat fra kliniske utvalg / annet ........................................................................................... 18
a)
Referat fra UFAB 1.9.2015 (vedlagt) .................................................................................... 18
Sak 123-15 Innovasjon og forskning .......................................................................................................... 18
Sak 124-15 Inn- og utskriving av pasienter ................................................................................................ 18
Sak 125-15 SØ 2015 ................................................................................................................................... 20
Sak 126-15 Info om endringer som kan påvirke den annen part............................................................... 20
EVENTUELT ......................................................................................................................................... 20
VEDLEGG............................................................................................................................................. 21
Vedlegg sak 108-15 Ref. 17.sept. 2015 ...................................................................................................... 21
Vedlegg sak 109-15 Sluttrapport KU (R8) - jordmortjenester.................................................................... 29
Vedlegg sak 110-15 Revisjon retningslinje 8 - jordmortjenester ............................................................... 55
Postadresse

Besøksadresse

Telefon

E-postadresser

Sykehuset Østfold HF
Postboks 300, 1714 Grålum

Tune teknikeren
Tuneveien 20
1710 Sarpsborg

Sekretariat
913 55 288

Leder Irene.Dahl.Andersen@so-hf.no
Sekretariat Jon.Jaeger.Gasvatn@so-hf.no
Internett www.sykehuset-ostfold.no

~1~

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold
Vår dato

Innkalt av

Irene Dahl Andersen

01.10.2015

Vår ref.

Side 2 av 94
15/00019

Vedlegg sak 111-15 KAD – innspill fra fagutvalget..................................................................................... 59
Vedlegg sak 111-15 KAD – innspill fra Mosseregionen .............................................................................. 65
Vedlegg sak 113-15 Rapport - Fastlegenes rolle ........................................................................................ 66
Vedlegg sak 117-15 Revisjon retningslinje 7 Forskning mm. ..................................................................... 69
Vedlegg sak 118-15 Revidering retningslinje 9 IKT .................................................................................... 70
Vedlegg sak 118-15 Retningslinje 9 vedlegg 1 ........................................................................................... 72
Vedlegg sak 118-15 Retningslinje 9 vedlegg 2 ........................................................................................... 73
Vedlegg sak 118-15 Revisjonsoversikt retningslinjer ................................................................................. 78
Vedlegg sak 119-15 Revisjon retningslinje 4 – ø.hjelp ............................................................................... 79
Vedlegg sak 122-15 a Referat fra UFAB 1.9.15 PKO 130915...................................................................... 84
Vedlegg sak 124-15 Statusrapport PKO 130915 ........................................................................................ 87

Med vennlig hilsen
Irene Dahl Andersen
leder

Jon J. Gåsvatn
sekretariat adms

Postadresse

Besøksadresse

Telefon

E-postadresser

Sykehuset Østfold HF
Postboks 300, 1714 Grålum

Tune teknikeren
Tuneveien 20
1710 Sarpsborg

Sekretariat
913 55 288

Leder Irene.Dahl.Andersen@so-hf.no
Sekretariat Jon.Jaeger.Gasvatn@so-hf.no
Internett www.sykehuset-ostfold.no

~2~

BESLUTNINGSSAKER
Sak 108-15 Godkjenning av referat fra møte 17.september
Det har ikke kommet anmerkninger til det utsendte referatet. (vedlagt)
Behandling 15.10.15:

Forslag til vedtak 15.10.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg godkjenner referat fra 17.september 2015

Sak 109-15 Sluttrapport fra klinisk utvalg (R8) – 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. 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 og det er essensielt at
en kommer til enighet om en forpliktende oppgave- og ansvarsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten
og kommunehelsetjenesten.
På denne bakgrunn vedtok Administrativt samarbeidsutvalg i sak 124-14 å nedsette et klinisk utvalg som
fikk 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 barselomsorgen.
Det kliniske utvalget har avlevert sin sluttrapport med anbefalinger. (vedlagt)
Drøfting 21.05.15:
 Dette kan ha store konsekvenser for kommunene – ønskelig at beslutning fattes etter sommeren.
 I retningslinjen er ikke ansvaret for første hjemmebesøk plassert. I sluttrapporten er dette
ansvaret plassert hos kommunene.
 Retningslinjen må være utgangspunktet for endringene.
 Endringene som innføres bør evalueres etter kort tid.
 Må også drøfte oppgavedeling
 Må sjekke ut status og muligheter i forhold til elektronisk melding

Resultat av drøfting 21.05.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg takker det kliniske utvalget for godt utført arbeid.
2. Saken settes opp til ny drøfting i juni, og representant(er) fra det kliniske utvalget inviteres.
Hilde Erlandsen jordmor i Moss kommune og Barnelege Marcus Schmidt ved SØ var tilstede og besvarte
spørsmål knyttet til sluttrapporten og forslaget til revidert retningslinje.
Ny drøfting 18.06.15:
 God rapport med faglige argumenter
 Liggetiden på sykehus har gradvis gått ned over tid, så det blir ingen endring der når en kommer
inn på Kalnes. Vi har et etterslep i forhold til å dekke behovet for oppfølging av mor/barn i den
første uken etter at de har kommet hjem.
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Resultat av ny drøfting 18.06.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering med de bemerkninger / innspill som
fremkom i møtet.
2. Saken settes opp til behandling i september-møtet.
Sekretariatet har vært i kontakt med Helsedirektoratet for å få avklart om det ligger noen føringer fra
myndighetene når det gjelder hvem som har sørge for ansvar knyttet til de første hjemmebesøkene av
jordmor etter fødsel. Direktoratet fremholder at det er en «villet politikk» at oppgavedelingen her må skje
gjennom samhandling, uten at en av partene spesifikt har et lovfestet ansvar.
Sykehuset vil på denne bakgrunn se på hvilke muligheter vi har til å bidra og på denne bakgrunn er det
ønskelig at saken utsettes til møtet i oktober.
Behandling 17.09.15:
 Usikkerheten er knyttet til ivaretakelse av mor/barn i første uke etter hjemkomst.
 Partene må se på hvile alternativer og hvilket mulighetsrom vi har
 Hvordan bruker vi ressursene (jordmødre/fastleger etc. ), hva kan vi få til?
Vedtak 17.09.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg utsetter saken til oktober.
Behandling 15.10.15:

Forslag til vedtak 15.10.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar rapporten fra det faglige utvalget til orientering og partene vil
ta anbefalingene med seg i det videre arbeidet.
2. Organisering av tilbud til mor/barn på de første hjemmebesøk etter fødsel vil bli behandlet som
egen sak.

Sak 110-15 Revidering av retningslinje 8 – jordmortjenester
Det kliniske utvalget som har utarbeidet forslag til avtale/rutine som skisserer oppgave- og
ansvarsfordeling knyttet til barselomsorgen jfr. sak 064-15, har utarbeidet forslag til revisjon av
retningslinje 8. Gjeldende avtale med sporing av endringer ligger vedlagt saken.

Drøfting 21.05.15:

Resultat av drøfting 21.05.15
1. Saken settes opp til ny drøfting i juni, og representant(er) fra det kliniske utvalget inviteres.

Hilde Erlandsen jordmor i Moss kommune og Barnelege Marcus Schmidt ved SØ var tilstede og besvarte
spørsmål knyttet til sluttrapporten og forslaget til revidert retningslinje.
Ny drøfting 18.06.15:
 I retningslinjen i forhold til ansvar, står det «samarbeid». Hvis ansvaret for oppfølging plasseres ett
sted så må dette endres i retningslinjen.
Resultat av ny drøfting 18.06.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar forslaget til revidert retningslinje til orientering
2. Saken settes opp til behandling i september-møtet.
Det vises til forslag i sak 094-15 om at den saken utsettes, og det er da naturlig at revidering av
retningslinjen også utsettes til oktober møtet.
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Behandling 17.09.15:
 Bør se på om tittelen på retningslinjen skal endres til «Samarbeid om fødsel og barselomsorg»
Vedtak 17.09.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg utsetter saken til oktober jfr. vedtak i sak 094-15.
Behandling 15.10.15:

Forslag til vedtak 15.10.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg viser til vedtak i sak 109-15 hvor organisering av tilbud på de
første hjemmebesøk etter fødsel behandles som egen sak.
Retningslinje 8 videreføres i sin nåværende form frem til dette er avklart.

Sak 111-15 Minimumstilbud / ressurser ved KAD i Østfold
Fra 1.1.2016 inntrer plikten for kommunene til å etablere øyeblikkelig hjelp døgnopphold, her også kalt
kommunale akutte døgnplasser (KAD), i Norge etter en opptrapping fra 2012.
Det er bl.a. laget en nasjonal veileder som har «som formål å bistå kommuner og helseforetak i etablering
og drift av øyeblikkelige hjelp døgnopphold ihht helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5. Den utvidede
plikten til å etablere tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold skal oppfylles gjennom etablering av
døgnplasser og omfatte kun pasienter som ellers ville ha blitt innlagt i sykehus.»
Det er nå etablert 35 av de 38,67 døgnplassene som er planlagt etablert i fylket. Etablering og drift av
tilbudene er fullfinansiert med like store tilskudd fra hhv. Helsedirektoratet og Helseforetaket.
Betaling fra SØ til kommunene for KAD

Halden/Aremark
Fredrikstad/Hvaler
Sarpsborg/Rakkestad
Mossedistriktet
Indre Østfold
Totalt

2013 2014 2015
3626 3738 3854
4047 8344 9636
3260 3362 5198
5233 5886 6068
3631 5614 5788
19797 26943 30543

Full dekning
inkl. midler
2015-kroner
fra Hdir
3 854
7708
9 636
19271
7 356
14711
6 814
13627
5 788
11577
33 447
66894

Indre Østfold som har den største aktiviteten og ressursbruken av KAD’ene i Østfold bekrefter at tilbudet
er fullfinansiert
Det er fremdeles stor forskjell mellom helsehusene i fortolkning av pasientgrupper, kompetanse,
bemanning, utstyr, forventninger og mål. Således er det meget varierende virkningsgrad og tilbudet er
ikke likt og likeverdig. Situasjonen er vanskelig å forholde seg til for fastleger, pasienter og eget personal.
Sykehuset vet ikke hva de ulike helsehusene kan eller skal prestere. Derfor sendes alt for mange pasienter
til sykehus.
Rate pr. 10000 innbyggere og antall opphold viser aktiviteten på KAD’ene, men sier ingen ting om det er de
rette pasientene som blir behandlet der. Heller ikke om kvaliteten på tilbudet.
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Rate per 10 000 innbygger
Fredrikstad
Halden
2015
31,6
35,2
Jan
5,8
9,7
Feb
6,3
7,8
Mar
5,3
6,5
Apr
7,1
4,2
Mai
7,1
7,1

Antall Opphold
Fredrikstad
2015
252
Jan
46
Feb
50
Mar
42
Apr
57
Mai
57

Halden
109
30
24
20
13
22

Indre
60,5
12,9
10,3
13,5
12,7
10,9

Indre
299
64
51
67
63
54

Moss
33,4
7,0
7,2
6,5
6,1
6,7

Moss
191
40
41
37
35
38

Sarpsborg
20,8
4,1
5,1
3,4
3,8
4,4

Sarpsborg
127
25
31
21
23
27

Det enkelte KAD’ene har utviklet seg i litt forskjellige retninger fra 2012 Det har medført forholdsvis stort
sprik i hvilke pasienter som blir behandlet, bemanning og ressurser. Tilbudet er ikke likt og likeverdig i
Østfold og SØ avlastes heller ikke godt nok med de pasientene som kunne vært forsvarlig tatt hånd om i
kommunene. Nå, 4 mnd. før plikten iverksettes iht. helse- og omsorgstjenesteloven er det på tide å
komme til enighet om felles minstenivå på kompetanse, tilgjengelighet, beredskap, utstyr og medisinsk
service. Det vil kunne gi tillit til tilbudene hos de som skal henvise, pasienter og samarbeidspartnere.
Det partssammensatte Fagutvalget for KAD har etter en revidert risikoanalyse utarbeidet forslag til
kriterier for hva som må til for at helsehusene på forsvarlig måte skal ta seg av de pasienter og oppgaver
som reelt sett leder til forventet avlastning på sykehuset og ber ADMS fastsette et slikt nivå (vedlagt).
Utvalgets mandat er å forvalte retningslinje 4 i samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Østfold og
østfoldkommunene og bidra til mest mulig likeverdig og likt tilbud i det kommunale øyeblikkelig hjelp
tilbudet ved blant annet å:
1. Risiko vurdere pasienttilbudet med henblikk på kvalitet og pasientsikkerhet
2. Beskrive kriterier og utvikle systemer for evaluering av tjenestetilbudet blant pasienter og
behandlere
3. Bidra til færre ø-hjelpsinnleggelser i spesialisthelsetjenesten samt synliggjøre de økonomiske
konsekvenser dette gir.
Anders Schönbeck som leder av KAD-utvalget redegjorde i møtet den 18.juni for tankegangene bak
fagutvalgets forslag.
Mosseregionen utarbeidet et innspill til saken som ble sendt medlemmene av Administrativt
samarbeidsutvalg i forkant av møtet 18.juni. (vedlagt)

Drøfting 18.06.15:

Resultat av drøfting 18.06.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar redegjørelsen til orientering
2. Saken settes opp til ny drøfting i september-møtet.
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Drøfting 17.9.15:
 Stor ulikhet i KAD tilbud. Usikkert om det er de rette pasientene som ligger i KAD sengene.
 Tilbudet må være forsvarlig uavhengig av personer. Viktig å finne rette medisinfaglige nivået.
 Det er enighet om at vi skal ha en minimumsstandard, det er nedfelt i retningslinje 4. Usikkert om
en skal vektlegge likhetsbegrepet så sterkt, det viktigste er forsvarlighet.
 Må ha på plass minimum av kompetanse og utstyr og forsikre seg om at det er på plass.
 Har kommunene sørget for å bygge opp tilstrekkelig kompetanse i tråd med intensjonen?
 Viktig for sykehuset at dette fungerer slik det skal. Penger er tatt fra SØ, sykehussenger er lagt ned.
 Hva er det som virker? Får sykehuset den avlastningen de skal ha? En evaluering vil kunne gi svar.
 Må være tydelige på hva vi skal evaluere. Hva er premissene?
 Må se på både kvalitet og kvantitet på KAD
 Vi må evaluere om det faktisk er pasienter som ellers ville vært på sykehus som ligger i KAD
sengene og vi må se på om tilbudet er forsvarlig.
 Må også se på hvordan en får de rette pasientene til KAD
Resultat av drøfting 17.9.15:
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til foreløpig orientering med de synspunkter som
fremkom i møtet.
Som Administrativt samarbeidsutvalg er kjent med vil det parallelt med dette foregå forskning og en
retrospektiv analyse av bruk av KAD. På denne bakgrunn har en kommet frem til forslaget til vedtak, som
synes overkommelig innenfor den angitte tidsfrist samt at det vil kunne tilføre forskningen noe.
Behandling 15.10.15:

Forslag til vedtak 15.10.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg ber Faglig utvalg KAD i samarbeid med sykehusleger om å foreta
en evaluering av bruken av KAD senger. Det foretas en gjennomgang av journaler for 12 pasienter
(forslagsvis med innleggelsesdiagnosene pneumoni, kols-forverring og uvi) fra hver helsehusregion
(4 av hver diagnose) innlagt på KAD i april/mai.
Ved gjennomgang av journalene skal en se på følgende:
o

Tid før tilsyn av lege

o

Mews ved innkomst og utreise

o

Hvilken behandling som er benyttet

o

Hvilke prøver som er tatt og tidspunkt for mottak av/vurdering av prøvesvar,

o

Ville pasienten blitt lagt inn på sykehus hvis ikke KAD-tilbud hadde eksistert?

o

Var tilgang på utstyr og kompetanse på KAD-enheten godt nok til å gi et forsvarlig tilbud?

o

Var tilbudet på KAD like godt eller bedre enn det pasienten ville fått på sykehus?

o

Førte innleggelse på KAD til at pasienten ble behandlet på et lavere nivå eller resulterte
det i en forsinket sykehusinnleggelse?

2. Evalueringen av bruk av KAD sengene oversendes sekretariatet innen 1.desember 2015.
3. Administrativt samarbeidsutvalg ber Faglig utvalg KAD om å bli enige med klinisk utvalg for
kvalitetsindikatorer om aktuelle kvalitetsindikatorer som skal benyttes for å følge bruken av KAD
tilbudet. Det bør legges vekt på både kvalitet og kvantitet.
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Sak 112-15 Nedsette utvalg for revidering av plan for redusert bruk av tvang
I løpet av 2011 ble det i regi av klinikk for psykisk helsevern utarbeidet en lokal plan for redusert og riktig
bruk av tvang på oppdrag fra Helsedepartementet/Helse Sør-øst. Utkast til lokal plan for redusert og riktig
bruk av tvang ble etter behandling og beslutning i administrativt samarbeidsutvalg sendt på høring.
Administrativt samarbeidsutvalg godkjente lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i sak 33-12, og
vedtok justeringer av planen i sak 53-13
Vedtak 21.5.13:
1. Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang godkjennes med de endringer og justeringer som er
gjort på bakgrunn av endring i lov og forskrift, endring i akuttilbud i klinikk for psykisk helsevern og
anbefalinger i forhold til forebygging og bruk av mekaniske tvangsmidler.
2. Frist for revisjon av planen er fortsatt våren 2014.
Planen er publisert på sykehusets nettsider (se høyre meny 2012): http://www.sykehusetostfold.no/fagfolk_/samhandling_/samhandling-kommunehelsetjenesten_/Sider/kliniske-utvalg.aspx
Arbeidet med å revidere planen har blant annet blitt utsatt på grunn av flytting til nytt sykehus, og
Partnerskapsmøtet vedtok å føre revisjon av planen opp på handlingsplanen for Administrativt
samarbeidsutvalg for perioden 1.4.15-31.3.16
Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang som den foreligger fra 2012, har tatt utgangspunkt i
erfaringer knyttet til eksisterende praksis og rutiner for forebygging av, henvisning og innleggelse til
tvungen observasjon og i tvungent psykisk helsevern etter §§ 3-2 og 3-3 i lov om psykisk helsevern.
Arbeidsgruppens anbefaling
Reduksjon av antall innlagte til tvungen observasjon/i tvungent psykisk helsevern(§§ 3-2 og 3-3)
Målsettingen om redusert og riktig bruk av tvang må omfatte hele pasientforløpet fra kommune og
fastlege til DPS og sykehus. Forebyggende tiltak på kommunalt nivå er første steg mot større ansvar og
medvirkning for pasienten (brukeren). Det ble i lokal plan fra 2012 anbefalt at flere tilbud må etableres i
kommunene dersom de skal være aktive aktører i arbeidet med å forbygge innleggelser på tvang.
Tilsvarende ble det vist til at det må etableres flere dører inn i spesialisthelsetjenesten til frivillige
behandlingsalternativer. Også utenfor ordinær åpningstid. Deretter var tydelige ansvars- og
begrepsavklaringer mellom kommune og sykehus og innad i klinikk for psykisk helsevern vektlagt for et
vellykket resultat.
Revisjonsarbeidet bør gjøres av et klinisk utvalg bestående av representanter fra de største kommunene
(som har flest innbyggere innlagt i tvungent psykisk helsevern) i tillegg til psykiatrisk avdeling og DPS.
Reduksjon i bruk av tvangsmidler (§ 4-4) og skjerming (§ 4-3)
Planens punkt 4F omfatter bruk av tvangsmidler etter § 4-4 og skjerming (§ 4-3) i lov om psykisk helsevern.
Slike intervensjoner har kun psykisk helsevern på spesialisthelsetjenestenivå anledning til å iverksette.
Revisjonsarbeidet bør derfor ivaretas som en del av oppfølgingsarbeidet etter dialogmøtene i 2013 og
2014 hvor bruk av tvangsmidler var et tema. Arbeidet bør gjennomføres i samarbeid med representanter
fra bruker- og pårørendeorganisasjoner.

Drøfting 17.9.15:

Resultat av drøfting 17.9.15
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
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Behandling 15.10.15:

Forslag til vedtak 15.10.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg nedsetter et klinisk utvalg bestående av følgende personer:
Fredrikstad region
Sarpsborg region
Moss region
Halden region
Indre Østfold region
Brukerrepresentant
Brukerrepresentant

Anne Kristine Nitter
Kristin Sand

Jan Magne Sørensen
Line Eikenes Langsholt

SØ
SØ
SØ
SØ
SØ
Fastlege

2. Utvalget skal revidere planen knyttet til målsetting om reduksjon av antall innlagte til tvungen
observasjon/i tvungent psykisk helsevern (§§ 3-2 og 3-3).
3. Utvalget skisserer hvordan foreslåtte tiltak skal implementeres.
4. Utvalget leverer sin sluttrapport til Administrativt samarbeidsutvalg innen 1. februar 2016.

Sak 113-15 Fastlegenes rolle i samhandlingen
Partnerskapsmøtet vedtok den 3.11.14 handlingsplan for kommende år hvor ett av oppfølgingspunktene
er knyttet til fastlegenes funksjon. Administrativt samarbeidsutvalg nedsatte i sak 04-15 den 29.januar i år
en arbeidsgruppe som skulle utarbeide et forslag til hvordan en skal følge opp dette punktet i
handlingsplanen. Administrativt samarbeidsutvalg utpekte Benny Adelved som leder for arbeidsgruppen
og Odd Petter Nilsen som sekretær. Arbeidsgruppen fikk som mandat å se på de ulike problemstillingene
knyttet til hvordan enn kan involvere fastlegene i en konstruktiv samhandling om utvikling av
helsetjenestene i Østfold. Arbeidsgruppen skulle også se på hvordan praksiskonsulentene kan involveres i
dette arbeidet.
Arbeidsgruppen har nå avlagt sin sluttrapport (vedlagt)
Hovedpunktene i rapporten er:
a) Endringer av oppgaver, ansvar og samarbeid som påvirker / involverer fastlegene må
kvalitetssikres med de involverte før de iverksettes
b) Endringsforslag må identifiseres og drøftes tidlig nok til at de involverte har reel innflytelse på
resultatet slik at de får eierskap til ny praksis
c) Arbeidet må struktureres og gis mandat og tilstrekkelig ressurser
Drøfting 17.9.15:
 Viktig at fastlegene involveres slik at de har et «eierforhold» til samhandlingen.
 Må se på hvilke beslutningsprosesser vi her snakker om.
 Vanskelig å rekruttere fastleger i f.eks. kliniske utvalg.
 Skulle det være flere praksiskonsulenter
 Kommunene har en mulighet f.eks. i forbindelse med Allmenlegeutvalget å engasjere mer.
 God erfaring gjennom medarbeidersamtaler med fastleger
 Enighet om målet – utfordringen er å finne det rette virkemiddelet – er gruppe det rette? – hvem
«eier» gruppa? – hvilke alternativer finnes? – hvor adresserer en ønsker som involverer
fastlegene?
Resultat av drøfting 17.9.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til foreløpig orientering med de bemerkninger som
fremkom i møtet
2. Saken settes opp til beslutning i oktober.
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Behandling 15.10.15:

Forslag til vedtak 15.10.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg slutter seg til at det etableres en gruppe i tråd med
arbeidsgruppens forslag for en prøveperiode ut 2016. Det foretas en evaluering midt i perioden.
2. Gruppen får selv i oppdrag å utforme et konkret forslag til mandat som sikrer hensiktsmessig
involvering av fastlegene i prosesser knyttet til samhandlingen. Forslag til mandat legges frem for
ADMS til godkjenning innen 1.desember 2015.

Sak 114-15 Fastsette møteplan for ADMS for 2016
Sekretariatet foreslår følgende møtedatoer for Administrativt samarbeidsutvalg sine møter i 2016:
11. februar
17.mars
28.april
2. juni
1. september
13. oktober
24. november

Tidspunkt for møtene er fra 12.00- 16.00 med mulighet for formøter
fra 11.00 – 12. 00
Sekretariatet booker hensiktsmessige møterom.

Drøfting 17.9.15:
 Hvis det er behov for møter utover møteplanen så må en kunne kalle inn til det.
Resultat av drøfting 17.9.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til foreløpig orientering med de bemerkninger som
fremkom i møtet
Behandling 15.10.15:

Forslag til vedtak 15.10.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg godkjenner forslaget til møteplan for 2016

Sak 115-15 Videre arbeid med kvalitetsparametere
Den 7.september ble det avholdt et ekstraordinært partnerskapsmøte i forbindelse med arbeidet med å
fastsette kvalitetsparametere (jfr. retningslinje 12). Partnerskapsmøtet ønsket en utvidet arbeidsgruppe
for å få ytterligere innspill og større forankring av forslag til kvalitetsparametere. Det var også ønskelig at
arbeidsgruppen fikk noe bedre tid til arbeidet. Det ble også fremholdt viktigheten av å ha en god prosess
og en begrunnelse for valg av indikatorer som partene kjenner seg igjen i. Det ble pekt på at
kvalitetsindikatorer kan deles i tre typer knyttet til: Struktur, prosess og resultat. Administrativt
samarbeidsutvalg ble oppfordret til å peke ut 5-6 indikatorer en skulle gå videre med. Rådmannsutvalget
ønsket også informasjon underveis i arbeidet. En tar sikte på at det kan legges frem en sak for
partnerskapsmøtet den 7.mars 2016.
Drøfting 17.9.15:
 Listen med indikatorer som ble foreslått av arbeidsutvalget var for lang og må spisses.
 Ønskelig med indikatorer som er tydelige og hvor det er enighet om betydningen av resultat.
 Må se på kvalitet og kvantitet
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Bruke KAD-senger – reinnleggelser – 30 dagers dødelighet (jfr. «in house dødelighet»)
Bruke enkle, overordnede indikatorer og etablere arenaer for å diskutere/analysere disse.
Hvor mange utskrives? – hvor sendes de?
Trenger indikatorer som kan være nyttige for ADMS og som kommer pasientene til gode.
Nedsette utvalget, som også foreslår KAD-indikatorer vi kan følge.
Legge frem dagens statistikk for Partnerskapsmøtet i mars når det gjelder KAD.
Parallelt med dette vil det foregå forskning og en retrospektiv analyse av bruk av KAD.
Bør ha en variert sammensetting av utvalget – ha med pasientkoordinatorer

Resultat av drøfting 17.9.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til foreløpig orientering med de bemerkninger som
fremkom i møtet
Administrativt samarbeidsutvalg tar sikte på å utpeke personer til utvalget i oktober møtet samt å
fastsette mandat
Behandling 15.10.15:

Forslag til vedtak 15.10.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg oppnevner et utvalg for å se på aktuelle kvalitetsindikatorer.
Utvalget får følgende sammensetting:
Fredrikstad region
Sarpsborg region
Moss region
Halden region
Indre Østfold region

SØ
SØ
SØ
SØ
SØ

2. Utvalget kan knytte til seg ytterligere ressurspersoner i tilknytning til arbeidet.
3. Kvalitetsindikatorene skal kunne følges over tid for å kunne vurdere om samhandling mellom
sykehus og kommuner fungerer etter hensikten og om samhandlingstiltak gir ønsket effekt.
Indikatorene må kunne si noe om struktur, prosess og resultat og det må legges vekt på både
kvalitet og kvantitet.
4. Administrativt samarbeidsutvalg ber Utvalg for kvalitetsindikatorer om å bli enige med Faglig
utvalg KAD om aktuelle kvalitetsindikatorer som skal benyttes for å følge bruken av KAD tilbudet.
5. Utvalget oversender sin rapport til sekretariatet innen 1.desember 2015.
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DRØFTINGSSAKER
Sak 116-15 Oppgaver/ansvar knyttet til de første hjemmebesøk etter fødsel.
Det vises til behandling av sak 109-15 og 110-15 hvor det er enighet om å se på oppgaver/ansvar knyttet til
tilbud til mor/barn på de første hjemmebesøkene etter fødsel.
Den nasjonale veilederen legges til grunn for tilbudet.
Det er avklart att det ikke ligger noen føringer fra myndighetene når det gjelder hvem som har «sørge for»
ansvar knyttet til de første hjemmebesøkene av jordmor etter fødsel, men at oppgavedelingen her må skje
gjennom samhandling, uten at en av partene spesifikt har et lovfestet ansvar.
Drøfting 15.10.15:

Forslag til resultat av drøfting 15.10.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering med de bemerkninger som fremkom i
møtet.

Sak 117-15 Revidering av retningslinje 7 - samarbeid om forskning, innovasjon,
utdanning, praksis og læretid
Administrativt samarbeidsutvalg vedtok i sak 007-15 at det skal foretas en gjennomgang av retningslinjene
til samarbeidsavtalen minimum annet hvert år.
«Retningslinje 7 – samarbeid om forskning, innovasjon, utdanning, praksis og læretid» er lovpålagt ihht.
Helse- og omsorgstjenestelovens § 6.1 og har ikke vært gjennomgått siden 1.juli 2012.
Drøfting 15.10.15:

Forslag til resultat av drøfting 15.10.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering med de bemerkninger som fremkom i
møtet.

Sak 118-15 Revidering av retningslinje 9 - samarbeid om IKT- løsninger
Administrativt samarbeidsutvalg vedtok i sak 007-15 at det skal foretas en gjennomgang av retningslinjene
til samarbeidsavtalen minimum annet hvert år.
«Retningslinje 9 – samarbeid om IKT- løsninger» er lovpålagt ihht. Helse- og omsorgstjenestelovens § 6.1
og har ikke vært gjennomgått siden 1.juli 2012. (vedlagt)
I tilknytning til retningslinjen finner vi også vedlegg 1: « Sjekkliste for varsling av planlagt nedetid på
pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling» (vedlagt) og
vedlegg 2: « Driftsavtale for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom Sykehuset Østfold og
kommunene i Østfold.» (vedlagt).
Disse vedleggene til retningslinjen ble behandlet av Administrativt samarbeidsutvalg i juni 2014, men det
er hensiktsmessig at de også inngår i denne gjennomgangen.
Med denne saken er ADMS ajour i forhold til sitt vedtak i sak 007-15 om å gjennomgå retningslinjer og
vedlegg til overordnet samarbeidsavtale annet hvert år. Jfr. revisjonsoversikt (vedlagt)
Drøfting 15.10.15:

Forslag til resultat av drøfting 15.10.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering med de bemerkninger som fremkom i
møtet.
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Sak 119-15 Revidering av retningslinje 4 – øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene
Retningslinje 4 ble godkjent av Administrativt samarbeidsutvalg i sak 90-14 den 4.september 2014. I
retningslinjens punkt 2 heter det at den planlegges revidert minimum årlig.
I tilknytning til retningslinjen finner vi også vedlegg 1: «Øyeblikkelig hjelp tilbud i Østfold» som ikke har
blitt oppdatert siden november 2013.
I tillegg finnes vedlegg 2: «Legebemanning øyeblikkelig hjelp døgnopphold» som heller ikke har blitt
oppdatert siden november 2013.
Drøfting 15.10.15:

Forslag til resultat av drøfting 15.10.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering med de bemerkninger som fremkom i
møtet

ORIENTERINGSSAKER
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Sak 120-15 Statistikk avviksmeldinger
Her er oversikt over samhandlingsavvik for 2015 som ikke er lukket og hvor fristen er passert. Saksbehandlingstid pr. 1.10.2015:
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225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258

01.09.2015
01.09.2015
02.09.2015
02.09.2015
02.09.2015
11.09.2015
14.09.2015
14.09.2015
16.09.2015
16.09.2015
16.09.2015
16.09.2015
16.09.2015
16.09.2015
16.09.2015
16.09.2015
21.09.2015
21.09.2015
21.09.2015
21.09.2015
21.09.2015
21.09.2015
22.09.2015
22.09.2015
22.09.2015
22.09.2015
22.09.2015
22.09.2015
22.09.2015
22.09.2015
23.09.2015
29.09.2015
29.09.2015
29.09.2015

KHT
SØ
SØ
SØ
KHT
SØ
SØ
SØ
KHT
KHT
KHT
KHT
KHT
SØ
SØ
SØ
KHT
KHT
KHT
KHT
KHT
KHT
KHT
KHT
KHT
KHT
KHT
KHT
KHT
KHT
KHT
KHT
KHT
KHT

Halden
PRE
AFS
INT
Eidsberg
PRE
PRE
PRE
Fredrikstad
Fredrikstad
Fredrikstad
Sarpsborg
Moss
AKU
PRE
PRE
Moss
Moss
Moss
Moss
Sarpsborg
Moss
Moss
Moss
Moss
Moss
Moss
Rygge
Rygge
Moss
Sarpsborg
Moss
Halden
Moss

A7
Melløsparken Shj.
Moss kommune
Moss kommune
Med A8
Legekontoret i Ørje
Vaktlege
Legene på Brygga
A6
Akuttmottak
X
A7
A2 infeksjon
Akutt og prehospital X
Moss
Moss legevakt
X
Melløsparken shj., Moss
X
A6
A7
A3
A8
PRE
B8
B5
B6
B6
A8
B6
A8
DPSN
A8
B6
B8
A2
A7

X

X

Videresendt til Mottatt
tilbake
melding
Ja/Nei

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

X

X
X

X
X
X

X
X
X
X

Behandling 17.09.15:

Forslag til vedtak 17.09.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering
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Antall dager Behandl. tid Purret
siden
mottatt

Annet

Epikrise

Sykepleiedok.

Medikamentliste

Resepter

Faglig uenighet

Smittevern

Oppfølging

Melderutiner

Kommunikasjon

Dokumentasjon

Informasjon

Øvrige forhold

Utskrivning

SØ/ Kommune/ Avvik rettet mot
KHT Avd

Innleggelse

Reg. linje Registrert
Avviksnr. dato

Medikamenter/utstyr

Her er oversikt over samhandlingsavvik for september 2015. Saksbehandlingstid pr. 1.10.2015:

A7M
Moss
Moss
Moss
A8M
Marker
Eidsberg
Halden
A6
AKU
A7M
A2
AKU
Moss
Moss
Moss
KIR
AFS
KIR
A8M
PRE
B8
B5
B6
B6
A8
NEVR
A8
DPSN
A8
B6
B8
A2
A7

Nei
Ja
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Ja
Nei
Nei
Ja
Nei
Nei
Nei
Nei
Ja
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Ja
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei

30
28
29
29
29
20
17
17
8
15
15
8
15
15
15
15
9
10
10
10
10
10
9
9
9
9
1
9
9
9
8
2
2
2

Sak 121-15 Statistikk utskrivningsklare pasienter
Oversikt over utskrevne pasienter innen somatikk for januar-juli 2015.

Det foreligger en uavklart innsigelse fra Sarpsborg for et døgn fra mai 2014
August - ikke avklarte døgn
Halden
Antall døgn som ikk er
Moss
Antall døgn som ikk er
Sarpsborg
Antall døgn som ikk er
Fredrikstad
Antall døgn som ikk er
Hvaler
Antall døgn som ikk er
Trøgstad
Antall døgn som ikk er
Askim
Antall døgn som ikk er
Eidsberg
Antall døgn som ikk er
Skiptvet
Antall døgn som ikk er
Rakkestad
Antall døgn som ikk er
Råde
Antall døgn som ikk er
Rygge
Antall døgn som ikk er
Våler
Antall døgn som ikk er

avklart
avklart
avklart
avklart
avklart
avklart
avklart
avklart
avklart
avklart
avklart
avklart
avklart

3
41
19
46
2
1
1
3
1
1
3
1
122
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Oversikt over utskrevne pasienter innen psykiatri pr. august 2015 som har ligget for lenge:

Behandling 17.09.15:

Forslag til vedtak 17.09.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering
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Sak 122-15 Referat fra kliniske utvalg / annet
Det foreligger følgende referat:
a) Referat fra UFAB 1.9.2015 (vedlagt)

Sak 123-15 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.

Sak 124-15 Inn- og utskriving av pasienter
Administrativt samarbeidsutvalg vedtok i sak 079-15 at inn- og utskriving av pasienter skal være fast punkt
på dagsorden, slik at partene kan orientere hverandre om aktuelle saker og utviklingen på dette området.
Med bakgrunn i sak 085-15 USK pasienter – forbedringspunkter overfor fastleger, har praksiskonsulentene
besluttet at de ønsker å sende inn statusrapport til Administrativt samarbeidsutvalg.
 Status rapport fra praksiskonsulenter 13.9.2015 (vedlagt)

Administrativt samarbeidsutvalg ønsket å få statistikk som viser utvikling i antall innleggelser.
Øyeblikkelig hjelp innleggelser 1. januar- 31.august i årene 2012-2015 pr. kommune
8000
106 Fredrikstad
7000

105 Sarpsborg
104 Moss
101 Halden

6000

124 Askim
136 Rygge
5000

125 Eidsberg
128 Rakkestad
135 Råde

4000

137 Våler
122 Trøgstad

3000

123 Spydeberg
111 Hvaler

2000

119 Marker
138 Hobøl
127 Skiptvet

1000

118 Aremark
121 Rømskog
0
2012

2013

2014
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2015

Øyeblikkelig hjelp innleggelser 1. januar- 31.august 2015 pr. kommune

2015
Kommune

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Totalt

106 Fredrikstad

909

816

929

917

913

908

821

860

7 073

105
104
101
124
136
125

Sarpsborg
Moss
Halden
Askim
Rygge
Eidsberg

584
327
350
138
143
115

521
324
336
150
116
100

640
329
358
163
143
94

593
310
281
138
128
100

593
336
326
147
123
115

582
319
316
170
150
88

548
312
314
133
126
102

607
319
291
125
133
99

4
2
2
1
1

128
135
137
122
123
111

Rakkestad
Råde
Våler
Trøgstad
Spydeberg
Hvaler

95
88
54
54
53
48

87
60
57
37
31
31

80
68
69
48
38
50

65
93
47
53
49
45

107
79
58
45
50
39

92
94
44
55
53
54

81
73
57
46
45
43

91
63
66
62
50
46

698
618
452
400
369
356

119
138
127
118
121

Marker
Hobøl
Skiptvet
Aremark
Rømskog

38
40
38
12

34
40
33
18
1

34
56
29
8

47
41
34
20

37
51
30
10

52
32
40
15

58
33
38
14

38
34
40
15

338
327
282
112
1

3 086

2 792

3 136

2 961

3 059

3 064

2 844

2 939

23 881

Totalsum
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668
576
572
164
062
813

Øyeblikkelig hjelp innleggelser 1. januar- 31.august 2015 pr. helsehusdistrikt

Fredrikstad
Sarpsborg
Moss
Askim
Halden

2012
6843
5385
4338
3999
3636

2013
7341
5526
4147
3820
3512

2014
7415
5313
4020
3927
3334

2015
7429
5366
4368
3863
3638

8000
7000
6000
Fredrikstad

5000

Sarpsborg
4000

Moss

3000

Askim

2000

Halden

1000
0
2012

2013

2014

2015

Sak 125-15 SØ 2015
Sak 126-15 Info om endringer som kan påvirke den annen part

EVENTUELT
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VEDLEGG
Tilbake

Vedlegg sak 108-15 Ref. 17.sept. 2015
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Tilbake

Vedlegg sak 109-15 Sluttrapport KU (R8) - jordmortjenester
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Tilbake

Vedlegg sak 110-15 Revisjon retningslinje 8 - jordmortjenester
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Tilbake

Vedlegg sak 111-15 KAD – innspill fra fagutvalget

Sak 39-15 Minimumstilbud / ressurser ved KAD i Østfold
- bemanning, kompetanse og utstyr for diagnostikk og behandling
Vedtatt i fagutvalg KAD den 20. mai 2015
1. Bakgrunn

Fagutvalg kommunalt øyeblikkelig-hjelp døgntilbud skal forvalte retningslinje 4 i
samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Østfold og østfoldkommunene og bidra til mest mulig
likeverdig og likt tilbud i det kommunale øyeblikkelig hjelp tilbudet ved blant annet å:




Risikovurdere pasienttilbudet med henblikk på kvalitet og pasientsikkerhet
Beskrive kriterier og utvikle systemer for evaluering av tjenestetilbudet blant pasienter og
behandlere
Bidra til færre ø-hjelpsinnleggelser i spesialisthelsetjenesten samt synliggjøre de økonomiske
konsekvenser dette gir.

Utvalget har fulgt utviklingen ved KAD-avdelingene siden 2012 og konstaterer at det er en fortsatt
stor variasjon i tilbudet av akuttmedisinske tjenester, diagnostisk kapasitet og behandlingsnivå
mellom KAD-tilbudene. Man konstaterer også at tross høy beleggsprosent minsker ikke antall
innleggelser i sykehus signifikant i forhold til det antall pasienter man behandler ved KADavdelingene. Det er derfor indikasjon for at det er andre pasienter som behandles enn de som
ellers skulle bli sendt til sykehuset. Det er også fra en del sykehus- og fastleger reist tvil til om KADavdelingene har de diagnostiske muligheter som trengs for å ta seg av de pasientkategorier som
reelt skulle avlaste sykehuset. På bakgrunn av dette har utvalget under våren 2015 utarbeidet en
beskrivelse av minimumsressurser ved enhetene hva gjelder bemanning, kompetanse og utstyr for
sikker diagnostikk og behandling av de pasientgrupper som er aktuelle. Ved identifisering av
pasientgrupper har utvalget utgått strikt fra samhandlingsreformens mål og samhandlingsavtalens
krav på minsket antall innleggelser i sykehus, hvilket også utgjør grunnlaget for den økonomiske
omfordelingen mellom stat og kommune.
2. Sentrale føringer

Til bakgrunn hør også sentrale føringer formulert i veiledningsmateriell fra Helsedirektoratet,
Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold (Revidert 2/2014), av hvilket nedenstående
er utdrag
Kapitel 2
Samhandlingsreformen er en retningsreform som skal innfases over tid. Reformens tankesett, intensjoner
og samfunnsperspektiv må utvikles og bygges inn som verdigrunnlag i både den kommunale helse- og
omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. Det må bygges kultur for gjensidig respekt og målforståelse
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mellom de ulike aktørene i helsesektoren. Et sentralt mål i samhandlingsreformen er å bedre pasientforløp
og å gi tjenester nærmere der pasienten bor.

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-5
pålegger kommunene ansvar for øyeblikkelig hjelp.
”Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og
brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere som
kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til.”
Kapitel 3.1 Planlegging
I Prop. 91 L (2010-2011), kapittel 16 er det utdypet nærmere hva som menes med øyeblikkelig hjelp:
Situasjoner der det oppstår akutt behov for undersøkelse og behandling, blant
annet for å gjenopprette eller vedlikeholde vitale funksjoner, for å forhindre eller
begrense alvorlig funksjonsnedsettelse som følge av skade eller sykdom, eller for å gi adekvat
smertebehandling ved smerter av kortvarig art.

Videre sies det: Dette behøver ikke bety at tilstanden er kritisk eller livstruende, men at det er
behov for utredning og behandling uten unødvendig venting. Øyeblikkelig hjelp benyttes som
begrep for å skille hjelpebehov som krever rask hjelp, fra helsehjelp som kan planlegges dager,
uker eller måneder i forveien.
Kapitel 3.6.4 Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet
Det anbefales at det jevnlig gjøres ROS-analyser for å kvalitetssikre tilbudet. Ved å avdekke
risikoområder kan partene igangsette kompenserende tiltak basert på muligheter og ressurser
som finnes i virksomhetene
Kapitel 4.1 Pasienter som er aktuelle for innleggelse i KAD
Det er den medisinsk-faglige vurderingen som er bestemmende for hva slags helsehjelp en pasient
skal ha og hvor denne helsehjelpen skal ytes. Det må derfor gjøres en vurdering av om pasienten
trenger øyeblikkelig hjelp og om kommunen har et relevant tilbud og forutsetninger for å yte
hjelpen eller om pasienten må henvises videre til spesialisthelsetjenesten.
På et generelt grunnlag vil de pasientene som kan være aktuelle for kommunalt øyeblikkelig hjelp
døgnopphold stort sett ha de samme diagnoser som pasienter som hyppig blir lagt inn i sykehus.
Eksempelvis vil det ofte være pasienter med forverring av kroniske sykdommer som hjertesvikt,
astma/KOLS, diabetes eller pasienter med behov for medikamentjusteringer fordi mange pasienter har
flere diagnoser som virker inn på hverandre og som preges av multifarmasi.
Pasienter med mer akutte, men avklarte lidelser som infeksjoner i lunger og urinveier, steinsmerter, fall og
hjernerystelse vil også kunne ha nytte av kommunale døgnopphold. En vurdering av funksjon, alvorlighet og
allmenntilstand, samt pasientens tidligere sykehistorie og psykiske og kognitive tilstand vil avklare om det
er forsvarlig å legge pasienten inn i et kommunalt tilbud eller om pasienten trenger sykehusinnleggelse.

I startfasen var det kun avklarte pasienter
Kapitel 4.3 Personellbehov og tilgjengelighet

~ 60 ~

Kommunen må sørge for forsvarlig bemanning og at personalet har nødvendige kvalifikasjoner for
å utføre de oppgaver de blir tildelt. Antall stillinger og kompetanse må sees i sammenheng med
dimensjoneringen av tilbudet, antall senger og hvilke pasientkategorier som kan tas imot. Det må
utarbeides en plan som beskriver legens funksjons- og ansvarsområder og tilstedeværelse. Det må
også foretas en vurdering av nødvendig medisinsk faglig kompetanse i forhold til de aktuelle
pasientkategorier.
Kapitel 4.4 Kompetanse
Kommunen må sørge for forsvarlig bemanning og at personalet har nødvendige kvalifikasjoner for
å utføre de oppgaver de blir tildelt. Antall stillinger og kompetanse må sees i sammenheng med
dimensjoneringen av tilbudet, antall senger og hvilke pasientkategorier som kan tas imot. Det må
utarbeides en plan som beskriver legens funksjons- og ansvarsområder og tilstedeværelse. Det må
også foretas en vurdering av nødvendig medisinsk faglig kompetanse i forhold til de aktuelle
pasientkategorier.
Hvor omfattende utredning det er nødvendig å foreta ved innleggelsen må vurderes individuelt, da
dette vil variere betydelig. I organiseringen av legetjenesten må det tas høyde for at akutte
situasjoner og endringer i pasienters tilstand kan forekomme og dette åpner for å stille visse krav
til responstid.
Kapitel 4.5 Utstyr
For å etablere et faglig forsvarlig øyeblikkelig hjelp døgnopphold kan det være utfordringer knyttet
til investeringer og drifting av utstyr. Hva som velges av utstyr og støttefunksjoner må samsvare
med de valgte pasientkategoriene.
Videre:
Utdrag fra Prop. L 91 Kapittel 16 om Øyeblikkelig hjelp
16.6.2 Døgnopphold for helse- og omsorgstjenester ved øyeblikkelig hjelp
”Samhandlingsreformen innebærer at en større del av pasientforløpene foreslås overført fra
spesialisthelsetjenesten til den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Konsekvensen av dette er at
kommunene i større grad enn i dag vil måtte foreta reelle avveininger av om pasienten skal henvises til
kommunale tilbud eller til spesialisthelsetjenesten.
(…)

For at kommunens nye tilbud skal bli et reelt alternativ til noen av de ikke-planlagte innleggelsene
i sykehus og for å sikre at kommunale tilbud om øyeblikkelig hjelp er tilgjengelige utenom ordinær
«åpningstid», mener departementet at det er nødvendig med et lovpålegg. Plikten bør speile det
ansvaret spesialisthelsetjenesten har for å motta pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp. En
lovfesting av plikten vil gi et tydelig signal om at kommunene skal bidra aktivt til en utvikling hvor
flere aktiviteter naturlig organiseres og utføres på lokalt nivå, nær pasienten.
3. Regionale føringer og avtaler

ADMS har fastsatt retningslinje 4 i overordnet samarbeidsavtale. Nede følger utdrag fra
retningslinjen.
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§ 5.1 Organisering og bemanning
Kommunens ansvar:
Kommunene er ansvarlig for organisering og drift av tilbudet, herunder:







Forsvarlig bemanning med observasjons-, vurderings- og behandlingskompetanse, inkl. sykepleier
24t/ døgn
Beskrivelse av legens funksjon, ansvarsområde og tilstedeværelse/ tilgjengelighet (vedlegg 2)
Prosedyre for mottak av pasient som sikrer rask vurdering og oppfølging
Prosedyrekunnskap og kunnskap om bruk av medisinsk utstyr
Plan for nødvendig opplæring av personell, undervisning, hospitering, veiledning og praktisk trening
– samarbeid mellom partene. Dette er beskrevet i retningslinje 7, 11 og 14
Opplæring i ALERT1 med bruk av MEWS2 til alt medisinsk personell

…
§ 5.2 Aktuelle pasientkategorier
…




Pasienten ville ellers blitt henvist sykehus
Observasjon og behandling hvor innleggelse er nødvendig
Medisinske tilstander der diagnosen og klinikken tilsier at pasienten kan behandles lokalt

Klinisk utvalg øyeblikkelig hjelp døgnopphold utarbeider og reviderer jevnlig anbefalinger for
inklusjon og eksklusjon av pasienter (vedlegg 3).
§ 5.4 Diagnostisk utstyr
Det skal være tilgang til diagnostisk utstyr for behandlingsoppfølging og for å utelukke
differensialdiagnostiske tilstander som krever sykehusinnleggelse.
Laboratoriet bør være innmeldt Noklus eller annet akkreditert kvalitetssikringssystem.
Kommunene må for øvrig sørge for tilstrekkelig utstyr og laboratoriefunksjoner for å ivareta
innlagte pasienter.
_______________________
4. Konklusjon med forslag til minimumstilbud og ressurser for KAD Østfold

4.1 KAD-avdelinger skal i følge lov og avtale ha:




Kompetanse og utstyr for å handtere medisinske tilstand som (ellers) krever sykehusinnleggelse
uten tap av medisinsk kvalitet og adekvat behandling
Kompetanse og utstyr for å diagnostisere og følge tilstand som skal behandles, og
Kompetanse og utstyr for (raskt) å utelukke diagnoser og tilstander som ikke skal behandles lokalt.

1

ALERT: Acute life threatening events recognition and treatment
MEWS: Modified early warning score – registrering av respirasjonsfrekvens, puls, blodtrykk, temperatur og
bevissthetsnivå
2
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4.2 Aktuelle diagnoser og tilstander:











Infeksjoner om det ikke er behov for NIV, kirurgisk eller radiologisk intervensjon,
intensivbehandling/overvåking.
Dehydrerings- og ernæringssvikttilstander m/u elektrolyttforstyrrelser
Hjertesviktforverring (hoved eller tilleggs diagnose)
KOLS-forverring (som ikke krever NIV-behandling)3
Høy INR uten stor blødning
Transfusjonstrengende anemi av kjent årsak
Alvorlig obstipasjon og infusjonstrengende enteritt
Smertetilstand som krever inneliggende behandling og titrering av analgetika, herunder zoster- og
trigeminusneuralgi, stabile bekken- og virvelfrakturer, costafrakturer, visse brannskader,
onkologiske gjennombruddssmerter.
… et 80-talls ytterligere diagnoser og tilstander (Lappegård et al 2012, 2014)

4.3 Eksempel på tilstander som initial utredning må kunne avdekke / utelukke:








AKS og nye rytmeforstyrrelser
Nevrologisk hovedproblematikk (ffa CNS-hendelse)
Lungeemboli & pneumotoraks
Resp.insuff og type svikt
Alvorlig nyresvikt
Alvorlig elektrolyttforstyrrelse
Frakturer og rhabdomyolyse etter fall m. fl. skader

4.4 Minimumsnivå bemanning







Sykepleier med Alert- og A-HLR kompetanse 24/7
Konferering mellom innleggende og mottagende lege (PAL) ifm innleggelse (natt?)
Strakstilgang til lege pr telefon 24/7. «Egen» lege frem til kl. 22.
Tilgang til lege for tilsyn innen 1 time
Legetilsyn / visitt hver dag, også i helger
Utskrivningskapasitet også i helger

4.5 Kvalitetssikring av legekompetanse





Lege med relevant spesialitet er knyttet til og har innflytelse på klinisk virksomhet, inkludert
mottaks- og behandlingsprosedyrer.
Lege med ansvar for diagnostikk og behandling av pasienter (PAL), skal være autorisert lege med
kompetanse innen akuttmedisin og inneliggende behandling ved medisinsk avdeling i sykehus.
Oppfølging av inneliggende pasienter og eventuelt mottak av nye pasienter kan utføres av lege med
lisens. Denne skal da ha enkel mulighet til å konferere med erfaren kollega i kommunen.
Alle leger i virksomheten skal ha kompetanse til å ordinere og vurdere de prøver og undersøkelser
som er aktuelle for diagnostikk og behandling, herunder tolkning av EKG, blodgass etc.

4.6 Kvalitetssikring av diagnostisk kapasitet

3

Hvilket da skal kunne utelukkes
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Initial utredning og differensialdiagnostisk utelukking under behandlingstiden krever tilgang til
følgende diagnostiske ressurser:
Med svar innen 10 minutter




EKG
Blodgasser / syre-basestatus
Mulighet til å sette av blodkultur og andre dyrkninger før behandlingsstart

Ønskelig: Troponin4, EKG overførbart til SØ
Med svar innen 1-2 timer





Elektrolytter (Na, K evt. Ca)
Kreatinin eller Cystatin-C
CRP, Hb, BS, u-stix med ketoner, b-scan, INR
LPK-diff

Ønskelig: S-Laktat, CK, d-dimer
Med svar senest påfølgende dag (dagtid hverdager 4 timer)


Røntgen (CR) skjelett, lunger

Ønskelig: Ultralyd på allmennlegenivå
Med svar innen 24 timer






Lever/galleprøver (Transaminaser, ALP, bilirubin)
HbA1c
TRC
SR
Evt flere

Øvrige prøvesvar i følge dagens gjeldende rutiner

4

indikativ for diff.diagnostikk, ikke for serie / overvåking
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Vedlegg sak 111-15 KAD – innspill fra Mosseregionen
Tilbake
Til ADMS 18.juni
I ADMS sitt møte 21.mai ble det orientert om økende antall innleggelser i SØ. Denne økningen
vedvarte og administrerende direktør kalte inn til et hastemøte med kommuneoverlegene og
legevaktene i Østfold for å drøfte mulige løsninger.
Over tid har antall øyeblikkelig hjelp innleggelser i sykehus økt i Østfold, til tross for etablering av
KAD-enheter. Til sak 086-15 som legges frem i dagens møte har det faglige utvalget for KADenhetene utarbeidet et forslag til minimumstilbud/ressurser ved KAD i Østfold. Her tar man til
orde for egne vaktordninger for lege frem til klokken 22 på hverdager, i tillegg til legevakt. Man
setter krav til avansert medisinsk diagnostikk som til daglig ikke hører hjemme på et
allmennmedisinsk nivå, som troponiner, blodkultur, blodgass og ultralyd. Det er et velkjent
prinsipp i helseøkonomien at dersom man øker tilbudet ett sted, reduseres ikke etterspørselen et
annet sted. Hagen-utvalget dokumenterte også i forkant av samhandlingsreformen at det ikke er
mulig å få ned forbruket av spesialisthelsetjenester, men man kan dempe veksten. KAD er en
politisk beslutning, men med store variasjoner i hele landet. Minstekravene som det faglige
utvalget for KAD legger opp til er på mange måter å gjøre mer av det vi allerede gjør, og som vi vet
at ikke har den ønskede effekten på antall innleggelser i sykehus. Mosseregionen mener det er tid
for å evaluere effekten av KAD-sengene nå, og gjøre en grundig vurdering av om det er andre mer
hensiktsmessige måter å organisere øyeblikkelig hjelp døgntilbudet på.
I kommunene har man de siste årene økt både legedekning og sykepleierbemanningen i sykehjem
kraftig. Det er spørsmål om vi benytter disse ressursene på rett måte. Hva er gevinsten av en
kostbar dobbel vaktordning i kommunene? Hva er SØ sin rolle i KAD-enhetene fra 2016? Hva skjer
når tilskuddet til enhetene går inn i rammetilskuddet til kommunene? Hvilke tiltak har
dokumentert effekt på færre innleggelser i sykehus? Hva er de lokale behovene og de lokale
erfaringene?
Mosseregionen ønsker å fremme forslag om at sak 086-15 utsettes. Samtidig bør det settes ned et
ad-hoc utvalg som får i oppdrag å evaluere effekten av KAD-sengene, og finne dokumentasjon på
hvilke tiltak som kan ha effekt på antall innleggelser i sykehus, samt utrede problemstillingene
ovenfor. En passende tidsfrist kan være at utredningen er klar til partnerskapsmøtet i mars 2016.
17.06.15 På vegne av Mosseregionen,
Lise Wangberg Storhaug
Kommuneoverlege
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Tilbake

Vedlegg sak 113-15 Rapport - Fastlegenes rolle

Rapport fra arbeidsgruppa for «Fastlegenes rolle i samhandlingen i Østfold»
Bakgrunn:
Fastlegene har en sentral rolle i helsetjenestene.
Fastlegefunksjonen er ofte nøkkelen til god samhandling og gode pasientforløp. Fastlegene er ikke
en direkte part i samarbeidsavtalen og det blir viktig å finne ut hvordan partene kan involvere
disse i større grad i utviklingen av helsetjenesten i Østfold.
Mange har sett etter gode løsninger, men ingen har lykkes ennå. Nasjonalt nettverk for
implementering av samhandlingsreformen beskriver også dette problemet uten å kunne komme
med tiltak til løsning, men anbefaler partene å fokuserer på «Videreutvikling av
samarbeidsstrukturene mellom fastlegene, kommunene og foretakene»

Mandat:
Arbeidsgruppen skal se på de ulike problemstillingene knyttet til hvordan en kan involvere
fastlegene i et konstruktivt samarbeid om utvikling av helsetjenestene i Østfold.
Arbeidsgruppen skal også se på hvordan praksiskonsulentene kan involveres i dette arbeidet.
Mål:
Konkretisere hvordan vi i Østfold kan etablere en helhetlig og effektiv modell for involvering,
samarbeid, kommunikasjon og informasjon mellom fastleger, kommuner og sykehuset.
Metode
Vi valgte innledningsvis evidens based-metode for å finne faktorer som sikrer en god involvering
og implementering av våre forslåtte tiltak. Det innebar bl.a. litteratursøk.
Oppgaven kan deles inn i 5 hovedpunkter:
1. Identifisere saker / endringer som er av betydning for samarbeidet med fastlegene. – Når, hvordan
og hvem gjør dette?
2. Informasjon til de som berøres av endringer slik at de kan ta stilling og medvirke til gode løsninger.
– Valg av kommunikasjonskanaler / - struktur.
3. Kanaler for innspill / tilbakemeldinger / synspunkter
4. Behandle innspill / tilbakemeldinger / synspunkter – hvem, hvordan?
5. Hvordan og av hvem fattes vedtak? – forankring og mandat

De 5 hovedpunktene – resultat av drøfting:
1. Identifisere saker / endringer som er av betydning for samarbeidet med fastlegene. – Når, hvordan
og hvem gjør dette?
a. Noen (en gruppe) må ha ansvar gjennom et konkret mandat for tidlig å identifisere hvilke
endringer (i SØ/kommuner) som vil ha betydning for fastlegenes arbeid
i. Forslag til sammensetning:
1. En fastlege fra hver region (til sammen 5) – Tilbys LSU som en
tilleggsoppgave som demokratisk valgte representanter for fastlegene
2. 2 repr. fra SØ fra stab / administrasjon
3. 2 kommuneoverleger
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2.

3.

4.

5.

4. 1 leder som setter agenda – er kontaktpunkt for forslagsstillere utpekes av
ADMS
ii. Gruppen inviterer de som eier endringsønsker til møte
iii. Gruppen bør bestå over tid – sørge for kontinuitet
iv. Gruppen foreslås å være ledelsesforankret gjennom ADMS med et estimert bruk av
tid / ressurser. Det foreslås en pilotperiode* for å se på hensiktsmessig
møtefrekvens og oppgaver som gruppa skal behandle
v. Gruppen må kartlegge og vurdere aktuelle nye- / endrede oppgaver inkl. komme
med forslag som skaper rom / underletter implementering av disse oppgavene.
Herunder må det vurderes:
1. hvor hensiktsmessig oppfattes foreslått endring
2. i hvilken grad er endring ønskelig / akseptabel / gjennomførbar
3. har fastlege nødvendig kompetanse, kunnskap og infrastruktur til å
implementere endringen
4. Hva skal til / justeres for å få til en god implementering
5. er det etiske betenkeligheter ved endringer
vi. Ledere / avdelinger på SØ som ønsker endring som påvirker fastlegenes arbeid må
melde saken til gruppen tidsnok til at fastlegene får reell innflytelse på prosess og
resultat
vii. Fastlegene og kommuneoverlegene i gruppen kan melde inn saker til leder. Andre
kan melde saker gjennom representantene i gruppa
viii. Praksiskonsulentene kan være rådgivere / innspillere /ressurser/saksbehandlere i
aktuelle saker
ix. Gruppen må ha tilstrekkelig administrativ støtte
Informasjon til de som berøres av endringer slik at de kan ta stilling og medvirke til god løsning. –
Valg av kommunikasjonskanaler / - struktur.
a. Kommunikasjonskanaler
i. Et egnet nettsted kan være www.fastlegeportalen.no med formål om bl.a. å styrke
samarbeid / medvirkning
ii. Regler for samarbeidet i portalen må beskrives
iii. Eier av nettstedet må klargjøres
iv. Skrivetilgang må avklares. Skal kommunene ha tilgang?
v. Hvem er redaktør og har redaktøransvaret med bl.a. å holde god og konstruktiv
tone i portalen / sikre kvalitet / stoppe i tide hvis ting utarter seg? Skal
kommunikasjonsavdelingen i SØ ha en rolle her?
vi. Portalen må være aktuell og attraktiv for å bli benyttet
Kanaler for innspill / tilbakemeldinger / synspunkter
a. Bør være elektronisk
i. Mail
ii. Questback
iii. Meningsutveksling i fastlegeportalen
Behandle innspill / tilbakemeldinger / synspunkter – hvem, hvordan?
a. Ev. respondenter må få tilstrekkelig informasjon og en dato for tilbakemelding
b. Tilbakemeldinger sendes på mail, Questback eller i en nettportal
c. Gruppen behandler innspill og presenterer dem for de som eier endringsønsket
Hvordan og av hvem fattes vedtak? – forankring og mandat
a. Gruppen fatter vedtak etter å ha konsultert eier av endringsønsket
b. Vedtaket må begrunne og synliggjøre:
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i. Nødvendigheten av endring (endring i lov/forskrift/annet overordnet eller
effektivisering /hensiktsmessighet/kvalitetssikring)
ii. Fordeler (ev ulemper) for fastleger, kommuner, sykehus og pasienter
c. Vedtak baseres på enighet (konsensus) og vedtaket er rådgivende overfor eier av
endringsforslaget
d. Vedtatt endring sendes partene med informasjon om prosess og bakgrunn for valgt løsning

*Vedr. pilot: Det vurderes å søke samhandlingsmidler for ett år med mulighet for forlengelse til 2
år.

Arbeidsgruppen har hatt 5 møter og har bestått av Benny Adelved, Odd Petter Nilsen, Knut
Michelsen, Silje Bruland Lavoll, Anne Kristine Nitter og Sarah Frandsen Gran. Knut Michelsen
ønsket å fratre etter 3 møter.
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Tilbake

Vedlegg sak 117-15 Revisjon retningslinje 7 Forskning mm.
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Vedlegg sak 118-15 Revidering retningslinje 9 IKT
Tilbake
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Tilbake

Vedlegg sak 118-15 Retningslinje 9 vedlegg 1

~ 72 ~

Tilbake

Vedlegg sak 118-15 Retningslinje 9 vedlegg 2
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Tilbake

Vedlegg sak 118-15 Revisjonsoversikt retningslinjer
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Tilbake

Vedlegg sak 119-15 Revisjon retningslinje 4 – ø.hjelp
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Vedlegg sak 122-15 a Referat fra UFAB 1.9.15
PKO 130915
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Tilbake

Vedlegg sak 124-15 Statusrapport PKO 130915
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