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Torsdag 17. september 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

f
f
f

f

Brukerutvalget
Fastlegene
Ansattes organisasjoner

f

√ = 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 093-15 Godkjenning av referat fra møte 18.juni 2015
Det har ikke kommet anmerkninger til det utsendte referatet.
Behandling 17.09.15:

Vedtak 17.09.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg godkjenner referat fra 18.juni 2015

Sak 094-15 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. Det kliniske utvalget har avlevert sin sluttrapport med
anbefalinger.
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.
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.
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.
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.
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Sak 095-15 Revidering av retningslinje 8 – jordmortjenester
Det kliniske utvalget har utarbeidet forslag til revisjon av retningslinje 8.
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.
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.
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.

DRØFTINGSSAKER
Sak 096-15 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.
Anders Schönbeck som leder av KAD-utvalget redegjorde i møtet den 18.juni for tankegangene bak fagutvalgets
forslag til minimumstilbud knyttet til bemanning, kompetanse og utstyr på KAD.
Mosseregionen utarbeidet et innspill til saken som ble sendt medlemmene av Administrativt samarbeidsutvalg i
forkant av møtet 18.juni.
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.
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.
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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.

Sak 097-15 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
Administrativt samarbeidsutvalg inviteres til å nedsette et utvalg som skal revidere planen knyttet til målsetting om
reduksjon av antall innlagte til tvungen observasjon/i tvungent psykisk helsevern(§§ 3-2 og 3-3).
Det kliniske utvalget får følgende sammensetting:
Fredrikstad region
Anne Kristine Nitter
Sarpsborg region
Moss region
Kristin Sand
Halden region
Indre Østfold region
Brukerrepresentant
Jan Magne Sørensen
Brukerrepresentant
Line Eikenes

SØ
SØ
SØ
SØ
SØ
Fastlege

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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Sak 098-15 Fastlegenes rolle i samhandlingen
Partnerskapsmøtet vedtok den 3.11.14 handlingsplan for kommende år hvor ett av oppfølgingspunktene er knyttet
til fastlegenes funksjon. Arbeidsgruppen som skulle se på hvordan enn kan involvere fastlegene i en konstruktiv
samhandling om utvikling av helsetjenestene i Østfold har nå avlagt sin sluttrapport.
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.

Sak 099-15 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

Sak 0100-15 Videre arbeid med kvalitetsparametere
Partnerskapsmøtet 7. september 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.
Forslag om at det oppnevnes et utvalg. Utvalget kan knytte til seg ytterligere ressurspersoner i tilknytning til
arbeidet.
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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
 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
2. Administrativt samarbeidsutvalg tar sikte på å utpeke personer til utvalget i oktober møtet samt å fastsette
mandat.

ORIENTERINGSSAKER
Sak 101-15 Statistikk avviksmeldinger
Oversikt over samhandlingsavvik for 2015 som ikke er lukket og hvor fristen er passert ble lagt frem.
Oversikt over samhandlingsavvik for august 2015 med saksbehandlingstid pr. 4.9.2015, ble lagt frem.
Behandling 17.09.15:

Vedtak 17.09.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering

Sak 102-15 Statistikk utskrivningsklare pasienter
Oversikt over utskrevne pasienter innen somatikk for januar-juli 2015 ble lagt frem.
Oversikt over utskrevne pasienter innen psykiatri pr. august 2015 som har ligget for lenge ble lagt frem.
Behandling 17.09.15:

Vedtak 17.09.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering
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Sak 103-15 Referat fra kliniske utvalg / annet
Følgende referat ble lagt frem:
a) Referat fra KAD 17.juni 2015
b) Referat fra KAD 19.august 2015
c) Status ALERT og H-HLR juni 15
d) Orientering fra Mosseregionen juni 15 – OBS Kommune
Behandling 17.09.15:
 Fått signaler om at prosjekt med ALERT og H-HLR stopper ved årsskiftet
 Hvor forankret er det at ALERT og H-HLR skal breddes ut i hele kommunehelsetjenesten
Vedtak 17.09.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar referatene til orientering
2. Sekretariatet sjekker ut i forhold til de bemerkninger som fremkom.

Sak 104-15 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 105-15 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.
Rapporter fra landsomfattende tilsyn knyttet til samhandling om utskrivning av pasienter fra
spesialisthelsetjenesten og til kommunen for Askim, Fredrikstad og Sykehuset Østfold ble lagt frem.
Sak fra Fredrikstad regionen om kommunalt tilbud til utskrivningsklar pasient som røyker og som trenger
O2 har skapt uenighet mellom partene i forhold til forsvarlighet/lovlighet/ansvar/fakturering.
Det var ønskelig at Administrativt samarbeidsutvalg uttalte seg om saken.
Vedtak 17.09.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg anbefaler at partene møtes, gjennomgår dokumentasjon og ser
på løsning og eventuelt behov for å sende sak til tvisteløsningsnemda for å få avklart prinsipp.

Sak 106-15 SØ 2015
Full fart med opplæring og virksomhetstester. Starter KIB 2 med virksomhet på to operasjonsstuer
22.september. Laboratoriet er i gang 20.oktober. Resten kommer 2. og 3. oktober.
Inngått avtaler med kommunene i forbindelse med flytteprosessen.

Sak 107-15 Info om endringer som kan påvirke den annen part

EVENTUELT


Flyktningestrømmen. Følges opp med de etablerte systemer partene har knyttet til smittevern etc.
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