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Torsdag 15. oktober 2015 kl. 12.00 til 16.00
Møterom 353, Tune-teknikeren, Sarpsborg

Tilstede fra kommunene:
Faste medlemmer:
Jon Erik Olsen (nestleder)
Kjersti Gjøsund
Halvard Bø
Heidi Eek Guttormsen
Lise Storhaug
Tilstede fra sykehuset:
Irene Dahl Andersen (leder)
Bente Kristin Husvik
Odd Petter Nilsen
Einar Gløersen
Stein Bruland
Observatører:
Mona Larsen
Benny Adelved
Veronica Løken
f = forfall

√
√
√
√
√

Varamedlemmer:
Guro Steine Letting
Kirsti Engedahl
Gina Brekke
Silje Bruland Lavoll
Sonja Rønneberg

√
√
√
f
√

Liv Marit Sundstøl
Linda Haukeland
Bernt Werner Pettersen

f
√
√

Bjørg Tandberg
Bjørn-Tore Martinussen
Karen M. Brasetvik
Venche Sandstad

√

Brukerutvalget
Fastlegene
Ansattes organisasjoner

√ = møtt

Kopi til:
Varamedlemmer ADMS
Østfold fylkeskommune
Helse Sør-Øst

Samhandlingskontakter
KS Østfold
Adm. dir. SØ

Fylkesmannen i Østfold
Høgskolen i Østfold
Postmottak kommuner i Østfold
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BESLUTNINGSSAKER
Sak 108-15 Godkjenning av referat fra møte 17.september
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.
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.
Saken har vært drøftet i møtene 21.5, 18.6 og 17.9
Vedtak 15.10.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar rapporten fra det kliniske 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 fulgte saken. Saken har vært drøftet i møtene 21.5, 18.6 og 17.9
Behandling 15.10.15:
 Det tas utgangspunkt i forslaget til revidert retningslinje 8 og fremmes følgende forslag til endringer:
o Tittel endres til: «Samarbeid om svangerskap og barselomsorg»
o Første linje under pkt. 2 endres til: «Retningslinjen er forankret i:»
o Nytt første kulepunkt i pkt. 2 skal lyde: «Helse- og omsorgstjenesteloven § 6.1 – samarbeid om
jordmortjenester»
o I pkt.3.1 første kulepunkt strykes ordet: «Morgenrøden»
o I pkt 3.1 strykes 5 kulepunkt: «Kompetanseutvikling…»
o I pkt 3.2 strykes 5 kulepunkt: «Tilrettelegge for …»
o I pkt 3.3 andre kulepunkt strykes setningen «E-læringsprogram hva finnes om barn og rus mm.»
o I pkt 3.3 tredje kulepunkt strykes: «Oppfølging av mor og barn de første dagene…»
o I pkt 4 endres siste setning til: «….. bør få tilbud om og anbefales forlenget…»
o I pkt 6 tilføyes ny siste setning: «Ansvarsavklaring og felles rutiner for oppfølging av mor og barn
etter fødsel.»
Vedtak 15.10.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg vedtar forslaget til endret retningslinje 8 med de endringsforslag som
fremkom i møtet.
2. Endringene trer i kraft fra vedtaksdato.
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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 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.
Saken ble drøftet i møtene den 18.6 og 17.9
Vedtak 15.10.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg ber Faglig utvalg KAD i samarbeid med sykehusleger om å foreta en
kartlegging av bruken av KAD senger. Det foretas en gjennomgang av journaler for de første 12 pasienter fra
hver helsehusregion innlagt på KAD i april.
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. Kartleggingen av bruk av KAD sengene oversendes sekretariatet innen 15.januar 2016.
3. Kartleggingen skal gi kunnskap om hvordan en skal evaluere bruken av KAD-senger ved senere anledninger.

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.
Partnerskapsmøtet vedtok å føre revisjon av planen opp på handlingsplanen for Administrativt samarbeidsutvalg for
perioden 1.4.15-31.3.16.
Saken ble drøftet i møtet 17.9
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
Berit Dahle
Christin Sand
Marit Skauge Johnsen
Anita Moen
Jan Magne Sørensen
Line Eikenes Langsholt

SØ
SØ
SØ
SØ
SØ
Fastlege
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Ragnhild Tranøy (leder)
Sverre Vanvik
Randi Maarud
Ida Snopestad
Kari Gjelstad
Anne Thorsen

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.
Arbeidsgruppen har avlagt sin sluttrapport
Saken ble drøftet i møtet 17.9
Vedtak 15.10.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg slutter seg til at det etableres en referansegruppe 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.
3. Sammensetting av referansegruppen settes opp som beslutningssak i november.

Sak 114-15 Fastsette møteplan for ADMS for 2016
Saken ble drøftet 17.9
Vedtak 15.10.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg godkjenner følgende møteplan for 2016:
11. februar
17.mars
28.april
2. juni
1. september
13. oktober
24. november
2. Tidspunkt for møtene er fra 12.00- 16.00 med mulighet for formøter fra 11.00 – 12. 00
3. Sekretariatet booker hensiktsmessige møterom.

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.
En tar sikte på at det kan legges frem en sak for partnerskapsmøtet den 7.mars 2016.
Saken ble drøftet 17.9
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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

Maren Heldal (leder)
Wenche Skullestad
Sara Frantzen Gran

SØ
SØ
SØ

Halden region
Indre Østfold region
Fastlege

Halvard Bø
Reidun Heksem
Benny Adelved

SØ
SØ

Stein Bruland
Odd Petter Nilsen (sekr.)
Ann Kristin Andersen
Stenbech
Tore Krogstad
Volker Moræus Solyga

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 legge vekt på både kvalitet og kvantitet.
4. Administrativt samarbeidsutvalg ber Utvalg for kvalitetsindikatorer om å presentere forslag om hvordan KAD
tilbudet skal evalueres.
5. Utvalget oversender sin rapport til sekretariatet innen 1.mars 2016.

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.
Resultat av drøfting 15.10.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til foreløpig orientering.
2. Saken tas opp igjen til drøfting når det foreligger mer konkrete avklaringer i forhold til muligheter.

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 det er tid for en gjennomgang/revisjon av retningslinjen.
Resultat av drøfting 15.10.15
1. Det utarbeides et forslag til en revidert retningslinje som er realistisk og gjennomførbar.
2. Saken settes opp til beslutning med revidert forslag i november.
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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 det er
tid for en gjennomgang/revisjon av retningslinjen med tilhørende vedlegg.
Resultat av drøfting 15.10.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering.
2. Saken settes opp til beslutning i november.

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, og det er tid for
en gjennomgang/revisjon av retningslinjen med tilhørende vedlegg.
Resultat av drøfting 15.10.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering.
2. Saken settes opp til beslutning i november.

ORIENTERINGSSAKER
Sak 120-15 Statistikk avviksmeldinger
Det ble fremlagt oversikt over samhandlingsavvik for 2015 som ikke er lukket og hvor fristen er passert, samt
oversikt over samhandlingsavvik for september 2015. Saksbehandlingstid pr. 1.10.2015:
Vedtak 15.09.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering

Sak 121-15 Statistikk utskrivningsklare pasienter
Det ble fremlagt oversikt over utskrevne pasienter innen somatikk for januar-juli 2015, inkludert innsigelser og
uavklarte døgn.
Det ble fremlagt oversikt over utskrevne pasienter innen psykiatri pr. august 2015 som har ligget for lenge.
Vedtak 15.09.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering

Sak 122-15 Referat fra kliniske utvalg / annet
Følgende referat ble fremlagt:
a) Referat fra UFAB 1.9.2015
Vedtak 15.09.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering
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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
fremlagt en statusrapport til Administrativt samarbeidsutvalg.
 Det ble fremlagt en statistikk som viser utvikling i antall Øyeblikkelig hjelp innleggelser for perioden
januar- 31.august i årene 2012-2015 pr. kommune og pr. helsehusdistrikt.

Konklusjon 15.09.15:
 Det er ønskelig med ny statistikk på øyeblikkelig hjelp innleggelser pr. 1000 innbyggere til neste møte.

Sak 125-15 SØ 2015


Det ble orientert om flyttingen til Kalnes, hvor alt gå etter planen.

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



Det ble informert om Min Journal knyttet til epikriser fra sykehuset.
Fredrikstad/Hvaler har nå fått fast ansatte leger på legevakt

EVENTUELT
Rehabiliteringskonferanse – Tentativt program for konferansen 3.februar 2016 ble lagt frem
Konklusjon 15.09.15:
 Administrativt samarbeidsutvalg legger til grunn at konferansen arrangeres 3.februar på Kalnes og at det
tentative programmet legges til grunn. Saken settes opp til beslutning i november

Flyktningsituasjonen – Det ble orientert om arbeidet sykehuset hadde gjort og gjør i den forbindelse.

Vestby kommune – Det ble fremholdt at Vestby som inngår i lokalmedisinsk senter fro Moss fra nyttår ønsker å
kunne benytte seg av Østfolds Diagnostisk sløyfe KAD.
Konklusjon 15.09.15:
 Det anbefales at Moss / Vestby sender en skriftlig henvendelse på saken til sykehuset med kopi til
samhandlingsavdelingen.
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