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BESLUTNINGSSAKER
Sak 001-15 Godkjenning av referat fra møte 4.desember 2014
Det har ikke kommet anmerkninger til det utsendte referatet. (vedlagt)
Behandling 29.01.15:

Forslag til vedtak 29.01.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg godkjenner referat fra 4.desember 2014

Sak 002-15 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:

Forslag til vedtak 29.01.15
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:

Sak 003-15 Revidering av retningslinje 12 – jfr. partnerskapsmøtets vedtak
Etter forslag fra Administrativt samarbeidsutvalg gikk Partnerskapamøtet i sitt vedtak den 3.11.2014 inn
for at Partnerskapsmøtet skal avholdes en gang per år. Retningslinje 12 må endres som følge av den
beslutningen.
Partnerskapsmøtet problematiserte det forhold at med ett partnerskapsmøte i året ville det bli litt sent å
vedta en strategisk handlingsplan i mars som skulle gjelde for det kalenderåret en allerede var inne i.
Sekretariatet foreslår at dette kan løses gjennom at funksjonstiden for Administrativt samarbeidsutvalg
følger perioden mellom hvert Partnerskapsmøte, og at strategisk handlingsplan følger denne
funksjonsperioden. Partnerskapsmøtet skal godkjenne Administrativt samarbeidsutvalg sin årsberetning,
vedta strategisk handlingsplan, vedta kvalitetsparametere og drøfte resultater. Partnerskapsmøtet kan da
formelt godkjenne medlemmer, leder og nestleder til Administrativt samarbeidsutvalg etter oppnevning av
partene og innstilling fra Administrativt samarbeidsutvalg gjennom ordinær saksbehandling. På denne
måten vil Partnerskapsmøtet få mer preg av å være en «generalforsamling» for samhandlingsarbeidet.
Administrativt samarbeidsutvalg har fullmakt til å gjøre endringer i retningslinje 12. Neste
Partnerskapsmøte er berammet til 9.mars 2015. Hvis Administrativt samarbeidsutvalg slutter seg til
sekretariatets forslag til en slik formalisering, må en også ta stilling til om sittende utvalg ønsker å
prolongere sin funksjonstid frem til dette Partnerskapsmøtet for å innarbeide en slik praksis.

Drøfting 4.12.14:
 Retningslinje 12 må endres slik at det står: …region som angir helsehusdistriktene i
sammensettingen.
 Partnerskapsmøtet skal godkjenne medlemmer, leder og nestleder i Administrativt
samarbeidsutvalg, det er partene som oppnevner.
 Siste avsnitt i punkt 3 i retningslinjen strykes.
 Funksjonsperioden for Administrativt samarbeidsutvalg bør være 1.april – 31.mars.
Resultat av drøfting 4.12.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar de foreslåtte endringer til revidering av retningslinje 12 til
foreløpig orientering, med de bemerkninger som fremkom i møtet.
2. Administrativt samarbeidsutvalg vurderer å prolongere sittende utvalgs funksjonstid frem til
31.mars og at nytt utvalg godkjennes av Partnerskapsmøtet den 9.mars 2015 og virker fra 1.april.
3. Endelig beslutning i saken fattes i januarmøtet.

Forslag til revidert retningslinje 12 inkludert de endringer som fremkom i forrige møte, ligger vedlagt.
Behandling 29.01.15:

Forslag til vedtak 29.01.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg prolongerer sittende utvalgs funksjonstid frem til 31.mars.
2. Administrativt samarbeidsutvalg godkjenner forslag til revidert retningslinje 12.
3. Revidert retningslinje 12 trer i kraft fra dags dato.
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Sak 004-15 Fastlegenes funksjon jfr. handlingsplan
Partnerskapsmøtet vedtok den 3.11.14 handlingsplan for kommende år hvor ett av oppfølgingspunktene
lyder:
 Fastlegenes funksjon
o Fastlegefunksjonen er ofte nøkkelen til god samhandling og gode pasientforløp.
Fastlegene er ikke en part i samarbeidsavtalen og det blir viktig å finne ut hvordan partene
kan involvere og forplikte disse i utviklingen av helsetjenesten i Østfold.
Vurdere hvordan praksiskonsulentene kan bidra i dette arbeidet.
I Administrativt samarbeidsutvalgs møte 6.november 2014 la Praksiskoordinatoren frem et ønske om å
nedsette en arbeidsgruppe som kan utarbeide et forslag til hvordan en skal følge opp dette punktet i
handlingsplanen.
Drøfting 4.12.14:
 Viktig å huske at fastlegene har avtale med kommunene
 Vurdere om saken skal utsettes til ny ordning med PKO får satt seg litt.
 Kan være viktig å nedsette en arbeidsgruppe som ser på de ulike problemstillingene om hvordan
enn kan involvere fastlegene i et konstruktivt samarbeid om utvikling av helsetjenestene i Østfold.
Bør også se på hvordan praksiskonsulentene kan involveres i dette arbeidet.
Resultat av drøfting 4.12.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg vurderer å nedsette en arbeidsgruppe og forslag på deltakere legges
frem i neste møte.
2. Mandat for arbeidsgruppen behandles i neste møte.
Behandling 29.01.15:

Forslag til vedtak 29.01.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg beslutter å sette ned en arbeidsgruppe bestående av:
Benny Adelved
Praksiskonsulent - fastlege
Odd Petter Nilsen
Samhandlingssjef - SØ

2. Som leder for arbeidsgruppen velges …………..… og som sekretær velges …………..…
3. Arbeidsgruppen skal se på de ulike problemstillingene knyttet til hvordan enn 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.
4. Arbeidsgruppen sender sine referater fortløpende til sekretariatet og sluttrapport innen 1.9.15
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Sak 005-15 Revisjon av retningslinje 6 – Kunnskapsoverføring
I forbindelse med behandling av «Sak 126-14 Opprettelse av faglige nettverk» ble det fattet vedtak om å
revidere retningslinje 6 i tråd med vedtaket.
Drøfting 4.12.14:
 Må endre litt på formuleringen slik at det står: Faglige nettverk må være forankret i ledelsen og i
de respektive fagmiljøene…
 Pkt. 3 - kulepunkt 5 om pasientkoordinatorer må endres fordi ikke alle har ansatt PK. Bør stå:
Kommunen har en koordinator funksjon som har som oppgave å sikre ….
 Pkt. 4 kulepunkt 1 må strykes.
 Pkt. 4 dagens kulepunkt 2 bør stå: Administrativt samarbeidsutvalg skal vurdere om det er
hensiktsmessig å bygge ut ….

Resultat av drøfting 4.12.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar den reviderte retningslinje 6 til orientering
2. Endelig vedtak fattes i saken i januar møtet.
Forslag til revidert retningslinje 6 inkludert innspill fra forrige møte ligger vedlagt.
Behandling 29.01.15:

Forslag til vedtak 29.01.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg godkjenner det reviderte forslaget til retningslinje 6.
2. Revidert retningslinje 6 trer i kraft fra dags dato.

Sak 006-15 Kompetansesamarbeid – deling og heving
Viser til «Sak 068-14 Kompetansesamarbeid – deling og heving», hvor det ble fattet følgende vedtak:
Vedtak 5.6.14
1. Det nedsettes en gruppe bestående av Sissel Røen Ytrehus og Mette Bøhn Meisingset samt
representanter fra samhandlingsavdelingen. Arbeidsgruppen ferdigstiller, systematiserer og
konkretiserer kartleggingen over de innmeldte kompetansebehovene og eksisterende tilbud.
Arbeidsgruppen utarbeider forslag som legges frem for Administrativt samarbeidsutvalg på
hvordan en kan etablere et system som kan ajourholdes, og hvordan en kan synliggjøre tilbud om
kurs/opplæringstiltak som er tilgjengelig for de andre partene.
Arbeidsgruppen bestående av Sissel Røen Ytrehus, Mette Bøhn Meisingset, Odd Petter Nilsen og Jon J.
Gåsvatn har gått gjennom vedtaket og vil komme med følgende innspill til saken:
 Det er urealistisk å ajourholde en god informasjonsside med opplysninger fra alle avdelinger i SØ,
kompetanseavdeling, Lærings- og mestringssenteret + tilbud i alle kommuner. Det vil kreve for mye
ressurser og muligheten til å lykkes over tid er lav.
 Oversikten som kom inn i forbindelse med arbeidsgruppens kompetanse- / kurskartlegging er allerede
gått ut på dato og vi ser det ikke hensiktsmessig å bruke tid på å bearbeide denne.
 Kommunene har (skal ha) laget opplæringsplaner etter kompetansekartlegging. Disse planene kan
legges på de respektive kommunenes hjemmeside og lenke til disse kan presenteres på SØs
hjemmeside. Dette gir oversikt over kommunale kurs- og opplæringstilbud.
 Sykehuset legger ut sine kurs på hjemmesiden som er åpne for andre enn interne.
 Kompetanseavdelingen på SØ har over 100 e-læringskurs.
Noen av e-læringskursene, samt andre kurs og aktiviteter er tilgjengelige fra SØ sine internettsider på
lenken: http://www.sykehuset-ostfold.no/aktuelt/aktiviteter
Det vurderes fortløpende om e-læringskurs som SØ utvikler kan være av interesse for kommunene, og
i så fall vil de bli lagt ut på SØ sine hjemmesider.
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Det finnes e-læringskurs tilgjengelig som er laget av andre utenfor Østfold. Bl.a. mestringskurs. Disse
kan lenkes opp på SØ sine hjemmesider.
Helsefilm.no må også vurderes som en god kilde til kunnskap og kan lenkes opp.
Sarpsborg kommune har samarbeidet med kompetanseavdelingen i SØ om produksjon av elæringskurs. Det må vurderes om de har noe som kan deles.
HSØ er i gang med et arbeid for e-læringskurs for kommuner.
Prosjektet er et samarbeid mellom Helse Sør-Øst RHF og KS. Drammen kommune er først ut i elæringssamarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. Pilotstudien skal etter planen
avsluttes 20.november og 15.desember skal det foreligge en rapport med videre anbefalinger.
http://www.helse-sorost.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Kompetanseutveksling-med-kommunenebasert-på-e-læring.aspx
Pr. i dag er det 987 e-læringskurs som er utviklet innen HSØ. Mange av disse er rettet mot
kommunene.
Hvis aktuelle avdelinger i SØ kan lage strukturerte hospiteringspakker slik at de som er interessert kan
se hva som tilbys kan terskelen for hospitering bli lavere og omfanget kan økes. Det vil også være
ressursbesparende for avdelinger når de først har laget en pakke. Dette kan ikke gjennomføres før
Kalnes fungerer godt.
Faste undervisningstilbud i kommunen fra SØ for store og viktige diagnosegrupper som trenger mye
oppfølging i kommunene. For eks. ortopedi med etterbehandling, håndtering og rehabilitering av
hoftebrudd og hofte / kneproteser. KOLS er også aktuelt. Disse tilbudene kan gis f. eks. hvert annet år i
hver helsehusregion.
Samhandlingsavdelingen kan være adressen for henvendelse/ spørsmål / ønsker om
kompetansetilbud. Avdelingen vedlikeholder også hjemmesiden. Informasjon spres også gjennom
Dialogen som når alle helsearbeidere i Østfold

Drøfting 4.12.14:
 Arbeidsgruppen har lagt frem en realistisk beskrivelse på en god løsning som ikke krever for mye
ressurser.
 Viktig at alle parter bidrar til at informasjonen på hjemmesiden blir så bra som mulig.
 Samhandlingskontaktene brukes som kontakter i forhold til å opprette lenker til de respektive
kommunenes hjemmesider for opplæringsplaner/kurs/opplæringstilbud.
Resultat av drøfting 4.12.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar innspillene fra arbeidsgruppen til foreløpig orientering, med de
bemerkninger som fremkom i møtet
2. Saken settes opp til beslutning i januar.

Behandling 29.01.15:

Forslag til vedtak 29.01.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg slutter seg til innspillene fra arbeidsgruppen
2. Det henstilles til alle parter å bidra til at informasjonen på hjemmesiden blir så bra som mulig.
3. Samhandlingskontaktene brukes som kontakter i forhold til å opprette lenker til de respektive
kommunenes hjemmesider for opplæringsplaner/kurs/opplæringstilbud.
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Sak 007-15 Gjennomgang av retningslinjer
Partnerskapsmøtet 3.11.2014 kom med et innspill til handlingsplanen for ADMS at det skulle foretas en
gjennomgang av samarbeidsavtaler og retningslinjer. I forbindelse med behandlingen av
samhandlingsreformen ble det i 2012 lovpålagt å utarbeide samarbeidsavtaler:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/samhandlingsreformen/omsamhandlingsreformen/samarbeidsavtaler-mellom-kommune-og-syke.html?id=650125
Deloitte AS har utført et FoU-prosjekt for KS (kommunesektorens organisasjon) i perioden januar til juni
2014. Rapporten fra prosjektet ble presentert i oktober 2014:
http://www.ks.no/PageFiles/65756/KS%20FoU%20Samarbeidsavtaler%20mellom%20kommuner%20og%2
0helseforetak.pdf?epslanguage=no
Rapporten viser til følgende funn og anbefalinger:
Funn:
 Hovedutfordringen knyttet til avtalene er omfanget, både antallet avtaler og detaljeringsgrad. At
avtaleverket oppleves som omfattende, utfordrer håndteringen av avtalene (implementering og
etterlevelse) og medfører høy ressursbruk hos kommuner og helseforetak. Undersøkelsen viser
likevel at samarbeidsavtalene oppleves som et egnet og nødvendig verktøy for samhandling, har
bidratt til en tydeliggjøring av ansvar- og oppgavefordeling og medført et bedre samarbeid mellom
partene.
 Hvorvidt avtalenes innhold er kjent, varierer både i kommunen og i helseforetaket. Det er mest
kjennskap til de avtalene som direkte berører økonomi og pasientforløp. Avtaler som omhandler
områder hvor ansvars- og oppgavefordelingen er uklar, er utfordrende å formulere og preges av
vage og runde formuleringer. Særlig gjelder dette innenfor rehabilitering, psykisk helse og rus.
 Et viktig suksesskriterium er konkrete, tydelige og presise formuleringer i avtalene hvor det
fremgår klart hva oppgaven består av og hvem som har ansvaret, slik at det ikke er rom for
tolkning. Et annet suksesskriterium er at avtalene ikke bør være for omfattende og detaljerte.
 Selv om avtaler oppleves som et nødvendig verktøy, er de ikke tilstrekkelige for at intensjonene og
forpliktelsene etterleves. Strukturelle og prosessuelle forhold er av stor betydning, både for
avtalenes utforming og etterlevelse. Det er variasjoner når det gjelder organisering av samarbeidet
og helsetjenestene, dette påvirker avtalenes innhold, utforming og bruk og samarbeidsrelasjonen
mellom partene.
 Det er tegn som tyder på at områder med uklare eller utilstrekkelige beskrivelser av oppgave- og
ansvarsfordeling i avtalene, kan være til hinder for etterlevelse. Funnene i undersøkelsen tyder på
at områder som er konkretisert og tydeliggjort i avtalene, i hovedsak etterleves. Hovedvekten av
tilbakemeldingene knyttet til erfaringer med avtalene er positive.
Noen utvalgte anbefalinger til avtalenes utforming
 Konkrete, tydelige og presise avtaleformuleringer og forpliktende ordbruk
 Forenkling av avtaleverket
 Skille mellom avtaler og prosedyrer - legge rutine-/prosedyrebeskrivelser utenfor avtalene
Noen utvalgte anbefalinger til prosessuelle og strukturelle forhold rundt avtalene
 Revisjon av avtalene hvert annet år, hvert år er for ofte
 Kommunegrupperinger som inngår fellesavtaler med helseforetaket og definerer seg som en
samlet avtalepart
 Større involvering av fastlegene og hjemmetjenesten
Den til en hver tid gjeldede overordnede samarbeidsavtale med 16 tilhørende retningslinjer ligger på SØ
sine hjemmesider: http://www.sykehuset-ostfold.no/fagfolk_/samhandling_/samhandlingkommunehelsetjenesten_/Sider/samarbeidsavtalen.aspx
Partnerskapsmøtet vurderer årlig behov for endringer i den overordnede samarbeidsavtalen, etter
anbefaling fra Administrativt samarbeidsutvalg. Og Administrativt samarbeidsutvalg redigerer
retningslinjene ved behov. Øvrige samarbeidsavtaler mellom en eller flere kommuner i Østfold og
sykehuset Østfold tilligger det pr. i dag ikke til Administrativt samarbeidsutvalg å revidere.
På helsedirektoratets hjemmesider fremkommer det at sykehuset Østfold ikke har publisert en samlet
oversikt over alle samarbeidsavtaler, noe som medfører riktighet siden det bare er overordnet
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samarbeidsavtale med tilhørende retningslinjer som er publisert på samhandlingsavdelingens
hjemmesider. Andre helseforetak har på sine samhandlingssider i tillegg en oversikt over øvrige
samarbeidsavtaler.
Administrativt samarbeidsutvalg bør drøfte om innhold og form på eksisterende avtale med tilhørende
retningslinjer bør endres / forenkles.
Administrativt samarbeidsutvalg bør også se på om det er etablert et godt nok system for å implementere
de respektive avtalene, som sikrer at også revisjoner / endringer blir kjent i organisasjonene.
Drøfting 4.12.14:
 Viktig å få ut oversikt over siste revisjon/gjennomgang av avtalen og retningslinjene f.eks. annet
hvert år.
 Bør lage et skille mellom de lovpålagte retningslinjene og de vi har laget på eget initiativ.
 Vi må stille oss spørsmålet om avtalene har gjort pasientbehandlingen bedre.
 Det finnes gode eksempler i forhold til pasienter med langvarige og omfattende behov.
 Mange signaler på at det glir lettere i kommunikasjon/samhandling mellom SØ/kommunene med
avtalene på plass.
 Retningslinjene er også til hjelp i interne prosesser for å synliggjøre hvem som har ansvar for hva.
 Sekretariatet må legge frem for Administrativt samarbeidsutvalg til behandling, retningslinjer det
er lenge siden har blitt gjennomgått/revidert.
Resultat av drøfting 4.12.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til foreløpig orientering med de bemerkninger som
fremkom i møtet.
2. Saken settes opp til endelig beslutning i januar
Oversikt over når avtale og retningslinjer er revidert er oppdatert og det er angitt hvilke av retningslinjene
som er lovpålagt ihht. Helse- og omsorgstjenesteloven. (se vedlegg)

Behandling 29.01.15:

Forslag til vedtak 29.01.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg ber sekretariatet sørge for at det blir foretatt en gjennomgang av
de respektive retningslinjene til samarbeidsavtalen minimum annet hvert år.

Sak 008-15 KAD/ØHD - Diagnosesløyfe
Fagutvalg KAD vedtok i 27.8.14 å utrede muligheten av å etablere en ordning for rask diagnostisk sløyfe i
SØs akuttmottak for avklaring av aktuelle KAD-pasienter. Diagnostisk sløyfe skulle tilbys fastleger og
legevaktsleger der det er behov for høyere kompetanse og bedre / mer diagnostisk utstyr for å sikre at
pasientene blir tilstrekkelig utredet før ev. innleggelse i KAD.
Et resultat av en velfungerende diagnostisk sløyfe kan være at henvisende lege og KAD-lege er trygge på å
legge inn flere pasienter lokalt og at KAD-plassene derved utnyttes bedre. Det vil også kunne redusere
unødige innleggelser i SØ.
Akuttmottaket i SØ har laget forslag til prosedyre for «Diagnostisk sløyfe via akuttmottak til kommunal
akutt døgnplass». Forslaget har vært til drøfting i utvalget og revidert forslag settes opp til vedtak
26.11.14. slik utvalget har myndighet til iht. mandat og retningslinje.
Før vedtak skal det i prosedyren tydeliggjøres at denne gjelder kun for pasienter der det er usikkerhet om
det er forsvarlig å legge inn pasient i KAD uten avklaring i akuttmottaket først.
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Drøfting 4.12.14:
 Saken var ført opp som orienteringssak på sakskartet, men Administrativt samarbeidsutvalg ønsket
å gjøre den om til drøftingssak og fatte beslutning i januar møtet.
 Veldig positivt med en slik diagnostisk sløyfe. Det trygger innleggende lege.
 En slik diagnostisk sløyfe er et godt tilbud og en mulighet.
 Ikke tydelig nok at dette kun gjelder de pasientene en er i tvil om.
 I kulepunkt 2 må det fremgå at fastlege/legevaktslege i samråd med eventuelle lege ved KAD
beslutter å kontakte akuttmottak.
 Vedrørende kulepunkt 7 må det sjekkes ut i forhold til 5 t regel og endringer knyttet til ISF og
kommunal medfinansiering.
 Viktig å opprettholde tilsvarende en 5 t regel slik at pasienten sikres en rask avklaring.
 Dette vil ikke omfatte mange pasienter, det er derfor god mulighet for at fagutvalget for KAD kan
følge opp dette og se hvordan en slik sløyfe fungerer i praksis.
 Ordningen gjelder foreløpig pasienter med indremedisinske problemstillinger
 Det legges opp til å fatte beslutning i januarmøtet slik at dette kan tre i kraft fra 1.februar 2015.
Resultat av drøfting 4.12.14
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering med de bemerkninger som fremkom i
møtet.
2. Saken settes opp til endelig beslutning i januar
Vedlagt er forslag til prosedyre pr. 17.12.14

Behandling 29.01.15:

Forslag til vedtak 29.01.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg slutter seg til prosedyre for Diagnostisk sløyfe via akuttmottak til
kommunal akutt døgnplass – indremedisinske pasienter.
2. Prosedyren trer i kraft fra 1.februar 2015.
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Sak 009-15 Ansettelsesråd for turnusleger
Vedrørende ansettelsesråd for turnusleger. Det ble inngått avtale mellom SØ og kommuner som har
turnusleger i mars 2013, og opprettet ansettelsesråd med representanter fra partene. Funksjonstid skulle
være 2 år. Det står ikke i det gjeldende mandatet hvem som oppnevner. Det er naturlig at oppnevning
skjer gjennom Administrativt samarbeidsutvalg og at Administrativt samarbeidsutvalg holder i
ansettelsesrådets mandat. Administrativt samarbeidsutvalg uttrykte i møtet den 4.12.2014 enighet om at
det skulle legges frem en beslutningssak i januarmøtet knyttet til mandat og oppnevning av representanter
til ansettelsesrådet.
Sekretariatet har utarbeidet forslag til samarbeidsavtale mellom Sykehuset Østfold og kommuner i Østfold
fylke som har turnuskandidater. Avtalen erstatter avtale av mars 2013. Avtaleteksten er gjort noe mer
generell da antall turnuskandidater er tatt ut av avtaleteksten. Lovtekst er gjennomgått og lenker er
oppdatert. Tidligere avtale og forslag til ny ligger vedlagt.
Behandling 29.01.15:

Forslag til vedtak 29.01.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg slutter seg til det forelagte forslag til samarbeidsavtale mellom
Sykehuset Østfold og kommuner som har turnusleger.
2. Avtalen erstatter avtale av mars 2013 og trer i kraft straks.
3. Til ansettelsesråd for turnusleger for perioden 1.2.15 t.o.m. 31.1.17 velges følgende:
Kommune
Kommune
Kommune
SØ
Lars Peder Larsen
HR stab - SØ
SØ
Anne Margrethe Borgersen
Avd.sjef ortopedisk avd - SØ
SØ
Einar Gløersen
Avd.sjef indremed. avd -SØ
SØ
Carina Linchausen
Rådgiver adm. kir. avd - SØ
Dnlf - SØ
Kristin Kornelia Utne
Foretakstillitsvalgt Dnlf
4. Som leder for ansettelsesrådet velges Lars Peder Larsen- SØ

DRØFTINGSSAKER
Sak 010-15 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
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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:

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.

Sak 011-15 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.
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Behandling 29.1.15:

Forslag til vedtak 29.1.15:
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til foreløpig orientering med de synspunkter som
fremkom i møtet.
2. Saken settes opp til beslutning i februar

Sak 012-15 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.
Vedlagt ligger forslag til årsberetning.
Behandling 29.1.15:

Forslag til vedtak 29.1.15:
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til foreløpig orientering med de synspunkter som
fremkom i møtet.
2. Saken settes opp til beslutning i februar

Sak 013-15 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 som er
vedlagt.
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.
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.

Behandling 29.1.15:

Forslag til vedtak 29.1.15:
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til foreløpig orientering med de synspunkter som
fremkom i møtet.
2. Saken settes opp til beslutning i februar
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Sak 014-15 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 forslag til tentativt program ligger vedlagt.
Det foreslås en deltakeravgift på kr. 250,- per deltaker, at plassene fordeles som tidligere og at
påmeldingsfrist settes til 5.mars.
Behandling 29.1.15:

Forslag til vedtak 29.1.15:
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til foreløpig orientering med de synspunkter som
fremkom i møtet.
2. Saken settes opp til beslutning i februar

Sak 015-15 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.
Behandling 29.1.15:

Forslag til vedtak 29.1.15:
1. Administrativt samarbeidsutvalg slutter seg til den foreslåtte endringen om representasjon i KAD.
2. Saken settes opp til endelig beslutning i februar

Sak 016-15 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.
Behandling 29.1.15:

Forslag til vedtak 29.1.15:
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar de foreslåtte endringene til foreløpig orientering.
2. Saken settes opp til endelig beslutning i februar
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Sak 017-15 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.

Behandling 29.1.15:

Forslag til vedtak 29.1.15:
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til foreløpig orientering med de innspill som fremkom i
møtet.
2. Saken settes opp til endelig beslutning i februar

ORIENTERINGSSAKER
Sak 018-15 Statistikk avviksmeldinger
Administrativt samarbeidsutvalg har vedtatt en saksbehandlingstid på 30 dager for samhandlingsavvik.
Her følger oversikt over samhandlingsavvik som fortsatt ikke er lukket etter 60 dager for januar til og med
desember. Saksbehandlingstiden er pr. 20.januar 2015:
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Her er oversikt over samhandlingsavvik november/desember 2014, saksbehandlingstid pr. 20.1.2015:
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Behandling 29.01.15:

Forslag til vedtak 29.01.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering
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Sak 019-15 Statistikk utskrivningsklare pasienter
Grunnet overgang til nytt økonomisystem for SØ foreligger det ikke oversikt over utskrivningsklare
pasienter innen somatikk for november og desember.
Oversikt over utskrevne pasienter innen psykiatri for januar-desember 2014 som har ligget for lenge:

Behandling 29.01.15:

Forslag til vedtak 29.01.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering

Sak 020-15 Referat fra kliniske utvalg / annet
Det foreligger følgende referat:
a) Referat fra Klinisk utvalg – forebygging (R10) – 24.11.14 (vedlagt)
b) Referat fra UFAB – 3.12.14 (vedlagt)
c) Referat fra Klinisk utvalg – forebygging (R10) – 09.01.15 (vedlagt)
d) Referat fra KE-nettverk Østfold - 12.11.14 (vedlagt)
e) Referat fra klinisk utvalg – jordmortjenester (R8) – 15.12.14 (vedlagt)
f) Referat fra KAD – 26.11.14 (vedlagt)
g) Referat fra KAD – 17.12.14 (vedlagt)
Behandling 29.01.15:

Forslag til vedtak 29.01.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar referatene til orientering
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Sak 021-15 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.
Nyttige lenker:
Senter for omsorgsforskning Østlandet: http://www.hig.no/omsorgsforskning
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten: http://www.utviklingssenter.no/

Behandling 29.01.15:

Forslag til vedtak 29.01.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering med de innspill som fremkom i møtet.

Sak 022-15 SØ 2015
Sak 023-15 Info om endringer som kan påvirke den annen part

EVENTUELT
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VEDLEGG
Vedlegg sak 001-15 Ref. 4.des 2014

Tilbake
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Tilbake

Vedlegg sak 003-15 Revidert retningslinje 12
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Tilbake

Vedlegg sak 005-15 Revidert retn.linje 6
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Tilbake

Vedlegg sak 007-15 Oversikt revisjon av avtale
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Tilbake

Vedlegg sak 008-15 Diagnostisk sløyfe KAD
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Tilbake

Vedlegg sak 009-15 Turnustjeneste for leger- avtale
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Tilbake

Vedlegg sak 010-15 Klage på vedtak
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Tilbake

Vedlegg sak 012-15 Årsberetning ADMS 2014
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Tilbake

Vedlegg sak 013-15 Handlingsplan ADMS 2015/16
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Tilbake

Vedlegg sak 014-15 Samhandlingsforum program tentativt
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Tilbake

Vedlegg sak 016-15 Revidert retningslinje 5
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Tilbake

Vedlegg sak 020-15 a Referat KU-R10 241114
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Tilbake

Vedlegg sak 020-15 b Referat UFAB 031214
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Tilbake

Vedlegg sak 020-15 c Referat KU-R10 090115
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Tilbake

Vedlegg sak 020-15 d Referat KE-nettverk 121114

~ 59 ~

~ 60 ~

~ 61 ~

Tilbake

Vedlegg sak 020-15 e Referat KU-R8 - 151214

~ 62 ~

~ 63 ~

~ 64 ~

Tilbake

Vedlegg sak 020-15 f Referat KAD- 261114

~ 65 ~

~ 66 ~

Vedlegg sak 020-15 g Referat KAD - 171214
Tilbake

~ 67 ~

~ 68 ~

