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BESLUTNINGSSAKER
Sak 024-15 Godkjenning av referat fra møte 29.januar 2015
Det har ikke kommet anmerkninger til det utsendte referatet. (vedlagt)
Behandling 26.02.15:

Forslag til vedtak 26.02.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg godkjenner referat fra 29.januar 2015

Sak 025-14 Klage på vedtak om tildeling av samhandlingsmidler
Administrativt samarbeidsutvalg besluttet i sak 125-14 å ikke imøtekomme søknaden fra Barneavdelingen
om tildeling av samhandlingsmidler knyttet til konferansen om barn som utsettes for vold og omsorgssvikt.
Vedtak 6.11.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg avslår søknad fra Barneavdelingen SØ da tiltaket anses å falle på
siden av det som berettiger tilførsel av samhandlingsmidler.
Barneavdelingen har nå påklaget dette vedtaket. (se vedlegg)
Administrativt samarbeidsutvalg må avklare om det skal være adgang til å påklage vedtak fattet av ADMS i
denne type saker. Generelt sett kan en si at praksis med to-trinns behandling skal sikre forsvarlig
saksbehandling og muligheter for alle parter til å kunne komme med sine innspill før beslutning fattes.
Vedtak er basert på konsensus og enstemmighet. Eventuelle tvister kan bringes videre til tvistenemd.
Denne saken gjelder fordeling av tilskuddsmidler til samhandlingstiltak, og det er partene som har
anledning til å søke om midler. Ved klagebehandling er det vanlig at det organet som har fattet vedtaket
behandler klagen og organet har da mulighet for å imøtekomme klagen helt eller delvis, eller opprettholde
sitt opprinnelige vedtak. I dette tilfellet vil det også være Administrativt samarbeidsutvalg som fatter
endelig beslutning knyttet til klagen. Administrativt samarbeidsutvalg må ta stilling til om det skal åpnes
opp for mulighet til å klage på vedtak om tildeling av samhandlingsmidler, og hvis det åpnes opp for det,
må det fastsettes en klagefrist.
Ut fra behandlingen av denne rundens søknader og de begrunnelser Administrativt samarbeidsutvalg ga
for sine avgjørelser, må det vurderes om det skal legges inn ytterligere presiseringer i utlysningsteksten før
neste utlysningsrunde med frist 1.april. I dag er det presisert at det ikke er mulig å få tildelt midler til rene
driftstiltak. Det må også vurderes om det skal legges inn en presisering og begrensninger i forhold til
generell kompetansebygging og kursvirksomhet.
Drøfting 29.01.15:
 Saken er grundig behandlet og det er nok muligheter gjennom saksbehandlingen til å komme med
innspill og eventuelle nye opplysninger.
 Bør stå i avslaget at vedtak ikke kan påklages.
 Ut fra erfaringene ved denne utlysningsrunden bør en være enda mer presis i forhold til kriteriene
for å få samhandlingsmidler fra Administrativt samarbeidsutvalg i de kommende utlysningene.
Resultat av drøfting 29.01.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til foreløpig orientering med de bemerkninger som
fremkom i møtet.
2. Saken settes opp til endelig beslutning i februar.

Behandling 26.02.15:

Forslag til vedtak 26.02.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg avslår klagen fra Barneavdelingen under henvisning til at vedtak i
Administrativt samarbeidsutvalg er endelig og ikke kan påklages.
2. For fremtiden skal det opplyses i tildelings-/avslagsbrev at vedtaket er endelig.
3. Ut fra tildelings-/avslagspraksis ved behandlingen av søknadene om samhandlingsmidler fra
oktober 2014, presiseres tildelingskriteriene ytterligere ved kommende utlysninger.

Sak 026-15 Tømming av pasienter til planlagt koloskopi
Bakgrunn
Pasienter som skal ta poliklinisk koloskopi ved Sykehuset Østfold skal tømmes godt før undersøkelsen.
Dette ordner pasientene normalt greit selv.
Enkelte pasienter har problemer med å gjennomføre tømmingsregime selv og trenger bistand til dette.
De pasientene som oppholder seg i kommunal institusjon får bistand der, mens de som ikke har slikt
kommunalt tilbud må legges inn på SØF 1-2- dager før koloskopiundersøkelsen for tømming.
Selve undersøkelsen foretas på gastrolab. i Moss eller Fredrikstad. Pasienter fra sørfylket tas på SØF og
pasienter fra nordfylket i Moss. Pasienter fra nordfylket må legges inn på sengepost i Fredrikstad (A-5
nyre- og gastromedisin) for tømming. Det er ikke indremedisinske senger i Moss. Det blir ingen endring på
dette når Kalnes åpnes som akuttsykehus i 2015.
Når pasienter fra nordfylket legges inn til tømming ved SØF tas også undersøkelsen der (alternativet vil
være å transportere dem til Moss for undersøkelse). Det er kun ved SØF det gjøres akuttundersøkelser og
elektive pasienter fra nordfylket som undersøkes ved SØF bidrar til å øke ventetiden ved SØF
Det er ikke hensiktsmessig for hverken pasient eller spesialisthelsetjenesten med innleggelse i 1-2 dager
for dette:
 Pasienten får unødig sykehusinnleggelse
 Dimensjonering av sengeplassene i et akuttsykehus tar ikke høyde for innleggelser av en slik
karakter (overbelegg / korridor)
 Ventetiden ved SØF øker
Omfang:
Ca. 50 pasienter pr. år legges inn og tømmes på denne måten. Dvs. opptil 100 liggedøgn pr. år.
Forslag til løsning
Gjelder de pasientene som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester fra hjemmesykepleien:
1. pasienten tas inn og tømmes på institusjon
2. pasienten får bistand til tømming i eget hjem
Tømmingen er ganske kraftig og pasienten trenger kanskje tilsyn / bistand gjennom natten
Dette kan bidra til at pasienten kan komme poliklinisk og få gjennomført undersøkelsen.

Drøfting 29.1.15:
 Noen kommuner gir bistand til dette i dag.
 Medisinsk faglig er det fornuftig at disse pasientene ikke legger beslag på sykehussenger.
 Å ligge i to senger for å få utført en us. er ikke hensiktsmessig for pasienten, må gjøres mest mulig
skånsomt. Dette handler gjerne om de mest skrøpelige eldre.
 Ser at det er uhensiktsmessig å ta opp sykehussenger, men kapasiteten ute blir også sprengt
 Ikke noe stort omfang isolert sett for den enkelte kommune.
 Viktig med god kommunikasjon i forkant for å finne praktiske løsninger
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Resultat av drøfting 29.01.15:
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til foreløpig orientering med de synspunkter som
fremkom i møtet.
2. Saken settes opp til beslutning i februar
Det ble i januarmøtet stilt spørsmål ved om det ikke var samme type tømming av kirurgiske pasienter som
i dag utføres på sykehuset. Det viser seg at kirurgiske pasienter tømmes med et mer skånsomt preparat.
Kirurgene har gjerne behov for en slank tarm, mens gastro enterologene har behov for en ren tarm.
Behandling 26.02.15:

Forslag til vedtak 26.02.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg understreker at det for de pasientene som omfattes av denne
problemstillingen, er viktig at partene har god dialog i forkant og finner praktiske løsninger med
den målsetting at pasientene kommer ferdig tømt til koloskopi undersøkelsen.

Sak 027-15 Årsberetning fra ADMS for 2014
Det skal utarbeides en årsberetning for samhandlingsarbeidet. Årsberetningen 2014 for Administrativt
samarbeidsutvalg skal legges frem for Partnerskapsmøtet den 9.mars.då.
.
Drøfting 29.1.15:
 Må stokke om på de tre øverste avsnittene så de kommer i logisk rekkefølge
Resultat av drøfting 29.01.15:
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til foreløpig orientering med de synspunkter som
fremkom i møtet.
2. Saken settes opp til beslutning i februar
Vedlagt ligger revidert forslag til årsberetning
Behandling 26.02.15:

Forslag til vedtak 26.02.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg slutter seg til årsberetningen slik den nå foreligger og legger den
frem for Partnerskapsmøtet.

Sak 028-15 Partnerskapsmøtet 2015 – forberedelser
I henhold til nylig revidert retningslinje 12 skal Partnerskapsmøtet avholdes en gang i året.
Partnerskapsmøtet 2015 skal avholdes på Quality Hotell i Sarpsborg den 9.mars kl. 13.00-15.00
Partnerskapsmøtet skal godkjenne årsberetningen for samhandlingsarbeidet 2014. (Behandlet i egen sak.)
Partnerskapsmøtet skal også godkjenne strategisk årsplan med satsingsområder for samhandlingsarbeidet.
I november 2014 godkjente Partnerskapsmøtet handlingsplan for 2015. Siden planperioden vil nå bli
endret og gjelde fra mars til og med februar det påfølgende året. Administrativt samarbeidsutvalg bør
derfor vurdere om det er behov for å gjøre endringer/tilføyelser på gjeldende handlingsplan.
Partnerskapsmøtet skal også fastsette kvalitetsparametere og drøfte resultater. Administrativt
samarbeidsutvalg må vurdere om det er ønskelig å legge frem noen forslag til Partnerskapsmøtet i den
sammenheng utover den oversikten over Administrativt samarbeidsutvalg sin oppfølging av handlingsplan
for 2014 som ble lagt frem i november 2014.
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Det skal også fastsettes dato for neste Partnerskapsmøte. Sekretariatet har foreslått mandag 7.mars 2016.
I tillegg skal Partnerskapsmøtet i henhold til overordnet samarbeidsavtale evaluere samarbeidsavtalen
årlig ved innhenting av erfaringer fra Administrativt samarbeidsutvalg. Sekretariatet har ingen signaler som
går i retning av behov for å endre overordnet samarbeidsavtale på dette tidspunkt.

Drøfting 29.1.15:
 Følgende endringer må inn i handlingsplanen:
 Fastlegene er ikke en direkte part i samarbeidsavtalen …. kan involvere disse i større grad
 …nå målet om hensiktsmessig arbeidsdeling.
 Revidering av samarbeidsavtale og retningslinjer ihht. plan
Resultat av drøfting 29.01.15:
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til foreløpig orientering med de synspunkter som
fremkom i møtet.
2. Saken settes opp til beslutning i februar
Revidert forslag til handlingsplan ligger vedlagt
Behandling 26.02.15:

Forslag til vedtak 26.02.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg slutter seg til forslag til handlingsplan slik den nå foreligger og
legger den frem for Partnerskapsmøtet.

Sak 029-15 Samhandlingsforum 2015
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:
Fredrikstad region
Lise Krogstad
Sarpsborg region
Vegard Edgren
Moss region
Hilde Molund
Halden region
Heidi Hansen
IØ region
Dag Fosser

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

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

Administrativt samarbeidsutvalg besluttet i oktober at samhandlingsforum skal avholdes på Rakkestad
kulturhus ultimo mars i år og at rus og psykiatri skulle ha en vesentlig plass på programmet.
Programkomiteen har bestilt møtelokalene til den 19.mars og program ligger vedlagt.
Det foreslås en deltakeravgift på kr. 250,- per deltaker, at plassene fordeles som tidligere og at
påmeldingsfrist settes til 5.mars.
Drøfting 29.1.15:
 Bra program
 Mangler kun avklaring fra et par foredragsholdere.
 Programkomiteen må kunne sende ut invitasjon med program så snart foredragsholdere og
program er endelig klart. Viktig for de som skal meldes seg på å få beskjed i god tid.
 Deltakeravgift og fordeling av plasser er akseptabelt
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Resultat av drøfting 29.01.15:
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til foreløpig orientering med de synspunkter som
fremkom i møtet.
2. Saken settes opp til endelig beslutning i februar, men Administrativt samarbeidsutvalg henstiller til
programkomiteen å sende ut invitasjon så snart foredragsholdere og program er klart.
Invitasjon og program til samhandlingsforum ble sendt ut fra sekretariatet 11.februar 2015 og lagt ut på
SØ sine internettsider.
Behandling 26.02.15:

Forslag til vedtak 26.02.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg takker programkomiteen for godt arbeid og slutter seg til
program, deltakeravgift og konferansested.

Sak 030-15 Endringer i representasjon i faglig utvalg – KAD
Etatsleder for medisinske tjenester i Fredrikstad kommune har gått over i annen stilling. Fredrikstad
regionen foreslår at overlege og medisinskfaglig rådgiver Anders Schønbeck overtar oppgaven med å lede
fagutvalget. De fremmer samtidig et ønske om at lege Lisa Ip på deres KAD-avdeling også deltar på møtene
for å bidra med sin kunnskap om den daglige driften i deres KAD-enhet.
Drøfting 29.1.15:
 Når det er avklart at Andreas Schønbeck kommer inn permanent så støtter vi at han går inn som
leder.
Resultat av drøfting 29.01.15:
1. Administrativt samarbeidsutvalg slutter seg til den foreslåtte endringen om representasjon i KAD.
2. Saken settes opp til endelig beslutning i februar
Behandling 26.02.15:

Forslag til vedtak 26.02.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg slutter seg til den foreslåtte endringen om representasjon i KAD.

Sak 031-15 Endringer i retningslinje 5 – utskrivning fra dagkirurgi
Sekretariatet har mottatt beskjed om at det er behov for noen små endringer og presiseringer i
retningslinje 5 i forhold til utskrivning etter dagkirurgisk behandling ved SØ.
Endringene er knyttet til intern organisering i SØ, og presiseringer i forhold til at SØ har ansvar for å sende
med nødvendige medikamenter/utstyr og dokumentasjon.
Vedlagt ligger revidert retningslinje 5 med sporing som viser endringene som foreslås.
Drøfting 29.1.15:
 Det er avvikssystemet som har avdekket at det er behov for de foreslåtte presiseringene i
retningslinjen.
 Det sjekkes ut hva en juridisk kan forplikte /ansvarlig gjøre pårørende til å følge opp.
 Det vil være hensiktsmessig med skriftlig informasjon om postoperative forholdsregler og
forventet / ikke forventet tilstand ved utreise. Det vil være nyttig for kommunehelsetjenesten
også.
Resultat av drøfting 29.01.15:
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar de foreslåtte endringene til foreløpig orientering.
2. Saken settes opp til endelig beslutning i februar
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Behandling 26.02.15:

Forslag til vedtak 26.02.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg slutter seg til de foreslåtte endringene i retningslinje 5
2. Endringene trer i kraft umiddelbart.

Sak 032-15 Den polikliniske pasienten
Sykehuset har stadig utfordringer på poliklinikken med hensyn til pasienter som kommer transportert med
ambulanse til en poliklinisk konsultasjon. Det dreier seg altså ikke om en innleggelse, men en timeavtale på
sykehuset. Disse pasientene kommer fra kommunen og som regel uten noe følgepersonell. Etter at de har
hatt sin timeavtale må pasienten som regel vente en god stund før ambulansen kommer for å kjøre
pasienten tilbake til institusjonen eventuelt hjemmet.
Det er i denne ventetiden SØ kan få utfordringer blant annet i forhold til medisinering, tilsyn og pasientens
ernæringsbehov. SØ har svært lite/ ingen medisiner på poliklinikken og mulighetene for tilsyn er
begrenset.
En rent juridisk betraktning er helt klart at poliklinikkens ansvar for pasienter er begrenset til de behov
som følger av helsehjelpen pasienten er kommet for. Ivaretakelse av pasientens øvrige behov både før og
etter den polikliniske konsultasjonen er ikke poliklinikkens ansvar. Poliklinikken må kunne forvente at
pasienter selv ivaretar egne personlige behov, eller at de har ledsagere som hjelper dem med dette.
Ledsagere kan være pårørende eller f.eks. kommunalt ansatte.
Det er ikke sykehuset oppgave å definere hva slags tjenester kommunene skal yte i denne sammenheng.
Dersom en pasient får ivaretatt sine daglige behov gjennom kommunal bistand, f.eks. via hjemmebaserte
tjenester eller på et sykehjem, bortfaller ikke dette ansvaret når pasienten skal til poliklinisk konsultasjon
ved et sykehus. Dersom en slik pasient innlegges gjelder noe annet.
For noen pasienter kan det være naturlig at denne type bistandsbehov er omtalt i individuell plan eller
behandlingsplan. Det er nødvendig at instansene kommuniserer i forkant av polikliniske konsultasjoner, for
å forhindre ar pasienter opplever seg dårlig ivaretatt, uansett hvem som i så fall må bære ansvaret for det.
Saken legges frem for Administrativt samarbeidsutvalg for å drøfte om det er mulig å komme frem til noen
praktiske løsninger/rutiner som sikrer at de pasientene dette gjelder får nødvendig bistand.

Drøfting 29.1.15:
 Dette gjelder i hovedsak pasienter som kommer fra institusjon
 Er årsaken i mange tilfeller at vi ikke har båredrosje?
 Bør det meldes som avvik når ikke følgepersonell er med fra institusjon?
 Spørsmål om ansvar er forelagt fylkeslegen.
Resultat av drøfting 29.01.15:
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til foreløpig orientering med de innspill som fremkom i
møtet.
2. Saken settes opp til endelig beslutning i februar
Behandling 26.02.15:

Forslag til vedtak 26.02.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg utsetter saken i påvente av avklaring om ansvar samt arbeidet
som pågår knyttet til tilpasset transport av denne pasientgruppen.
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Sak 033-15 Konstituering av Administrativt samarbeidsutvalg 2015
Det vises til samarbeidsavtalens retningslinje 12 – samarbeidsformer. Retningslinjen beskriver blant annet
sammensetning og arbeidsform for administrativt samarbeidsutvalg.
Lederverv og nestlederverv skal i henhold til retningslinje 12 følge kalenderåret og alternere mellom
partene. Kommunene har hatt ledervervet i 2014.
Drøfting 4.12.14:

Resultat av drøfting 4.12.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg foreslår at SØ innehar ledervervet, og kommunene innehar
nestledervervet i 2015
2. Sammensetning av administrativt samarbeidsutvalg settes opp til beslutning i ADMS i januarmøtet.
3. Forslag på medlemmer/varamedlemmer og observatører meldes inn til sekretariatet.
Behandling 29.01.15:
 Ansattes organisasjoner ønsker to observatører i Administrativt samarbeidsutvalg.
 Saken må utsettes til neste møte da det ikke er avklart i forhold til representasjon.
Vedtak 29.01.15
1. Saken utsettes til neste møte.

Behandling 26.02.15:

Forslag til vedtak 26.02.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg for perioden 1/4-15 t.o.m 31/3-16 har følgende sammensetning:
Faste medlemmer:

Varamedlemmer:

Leder Brukerutvalget

Nestleder Brukerutvalget

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
2. Som leder velges:
3. Som nestleder velges:
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DRØFTINGSSAKER
Sak 034-15 Gjennomgang /revidering av retningslinje 1
Administrativt samarbeidsutvalg vedtok i sak 007-15 at det skal foretas en gjennomgang av retningslinjene
til samarbeidsavtalen minimum annet hvert år.
«Retningslinje 1 – Oppgavedeling» (vedlagt) er lovpålagt ihht. Helse- og omsorgstjenestelovens § 6.1.
Denne retningslinjen ble vedtatt den 13.12.11 og har senere ikke vært gjenstand for gjennomgang.
Særlig er det teksten som skal stå under avsnittet «Videre arbeid» som må drøftes av Administrativt
samarbeidsutvalg. Det som står i dagens retningslinje under dette punktet er til dels ivaretatt på annen
måte, og det er handlingsplanen som vedtas av partnerskapsmøtet og de enkelte beslutninger i
Administrativt samarbeidsutvalg som ligger til grunn for det videre arbeid i forhold til oppgavedeling.

Drøfting 26.02.15:

Resultat av drøfting vedtak 26.02.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering med de innspill som fremkom i møtet.
2. Saken settes opp til beslutning i mars.

Sak 035-15 Gjennomgang /revidering av retningslinje 14
Administrativt samarbeidsutvalg vedtok i sak 007-15 at det skal foretas en gjennomgang av retningslinjene
til samarbeidsavtalen minimum annet hvert år.
«Retningslinje 14 – Hospitering» (vedlagt) er ikke lovpålagt ihht. Helse- og omsorgstjenestelovens § 6.1,
Denne retningslinjen ble vedtatt allerede i 2007 og oppdatert i 2010 med utgangspunkt i den daværende
samarbeidsavtalen mellom SØ og kommunene. Den har senere ikke vært gjenstand for gjennomgang.
Hospiteringsordningen er i liten grad benyttet, men i de tilfeller hvor den benyttes er det hensiktsmessig å
ha en god avtale og retningslinje knyttet til ordningen.
Det tilhører 5 vedlegg til selve retningslinjen:
1. Rutine for hospitant og veileder
2. Søknadsskjema hospitering
3. Evalueringsskjema – benyttes av hospitant
4. Evalueringsskjema – benyttes av veileder
5. Attest for gjennomført hospitering
Disse er ikke lagt ved saksheftet, men inngår som en del av revideringen, og de finnes på nettsidene:
http://www.sykehuset-ostfold.no/fagfolk_/samhandling_/samhandlingkommunehelsetjenesten_/Sider/samarbeidsavtalen.aspx

Drøfting 26.02.15:

Resultat av drøfting vedtak 26.02.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering med de innspill som fremkom i møtet.
2. Saken settes opp til beslutning i mars.

ORIENTERINGSSAKER
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Sak 036-15 Statistikk avviksmeldinger
Administrativt samarbeidsutvalg har vedtatt en saksbehandlingstid på 30 dager for samhandlingsavvik.
Her følger oversikt over samhandlingsavvik som ikke er lukket for januar til og med desember 2014.
Saksbehandlingstiden er pr. 13.februar 2015:

Her er oversikt over samhandlingsavvik januar 2015, saksbehandlingstid pr. 13.2.2015:

Behandling 29.01.15:

Forslag til vedtak 29.01.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering
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Sak 037-15 Statistikk utskrivningsklare pasienter
Oversikt over utskrevne pasienter innen somatikk for januar-desember 2014:

Oversikt over utskrevne pasienter innen psykiatri for januar 2015 som har ligget for lenge:

Behandling 29.01.15:

Forslag til vedtak 29.01.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering
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Sak 038-15 Referat fra kliniske utvalg / annet
Det foreligger følgende referat:
a) Referat fra KE-nettverk Østfold 11.02.15 (vedlagt)
b) Referat fra Klin.utv. (R10) - forebygging 11.02.15 (vedlagt)
c) Referat fra Klin.utv. (R8) - jordmortjenester 27.1.15 (vedlagt)
d) Referat fra Klin.utv. (R8) - jordmortjenester 8.1.15 (vedlagt)
e) Referat fra Fast utv. KAD - 21.1.15 (vedlagt)
f) Referat fra Klin.utv. (R10) - forebygging 19.1.15 (vedlagt)
g) Referat fra Klin.utv. (R10) - forebygging 4.2.15 (vedlagt)

Behandling 29.01.15:

Forslag til vedtak 29.01.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg godkjenner at klinisk utvalg for samarbeid om forebygging får
utsatt frist til 1.4.2015 på å avlevere sluttrapport.
2. Administrativt samarbeidsutvalg tar for øvrig referatene til orientering

Sak 039-15 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 040-15 SØ 2015
Sak 041-15 Info om endringer som kan påvirke den annen part

EVENTUELT


VEDLEGG
Vedlegg sak 024-15 Ref. 29.jan 2015

Tilbake
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Tilbake

Vedlegg sak 025-15 Klage på vedtak
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Tilbake

Vedlegg sak 027-15 Årsberetning ADMS 2014
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Tilbake

Vedlegg sak 028-15 Handlingsplan ADMS 2015/16
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Tilbake

Vedlegg sak 029-15 Samhandlingsforum program

Ytterligere informasjon finner du på våre nettsider:
http://www.sykehuset-ostfold.no/fagfolk_/samhandling_/samhandlingkommunehelsetjenesten_/Sider/samhandlingsforum.aspx
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Tilbake

Vedlegg sak 031-15 Revidert retningslinje 5
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Tilbake

Vedlegg sak 034-15 Revidering av retningslinje 1
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Tilbake

Vedlegg sak 035-15 Revidering av retningslinje 14

~ 40 ~

~ 41 ~

Tilbake

Vedlegg sak 038-15 a Referat KE-nettverk 110215
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Tilbake

Vedlegg sak 038-15 b KU-R10 forebygging 110215
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Tilbake

Vedlegg sak 038-15 c KU-R8 jordmortjenester 270115
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Tilbake

Vedlegg sak 038-15 d KU-R8 jordmortjenester 080115
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Tilbake

Vedlegg sak 038-15 e Referat fra KAD 210115
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Tilbake

Vedlegg sak 038-15 f Referat KU R10- forebygging 190115
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Vedlegg sak 038-15 g Referat KU (R10)- forebygging 4.2.15
Tilbake
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