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BESLUTNINGSSAKER
Sak 075-15 Godkjenning av referat fra møte 21.mai 2015
Behandling 18.06.15:
 Sak 056-15, 4.kulepunkt endres til: Hvis en ikke får tak i relevant fagperson så kan pasienten sendes
inn uten konferering, hvis pasientens helsetilstand tilsier det. En må gi beskjed til akuttmottaket ved
sykehuset om at pasienten er på vei.
Vedtak 18.06.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg godkjenner referat fra 21.mai 2015 med endringen i sak 056-15.

Sak 076-15 Sluttrapport fra klinisk utvalg (R10) – forebygging
Administrativt samarbeidsutvalg vedtok i sak 113-14 å nedsette et klinisk utvalg for revidering av
retningslinje 10 – samarbeid om forebygging.
Det kliniske utvalget avga sin sluttrapport 19.3.2015

Drøfting 21.05.15:
 Helsefremmende arbeid er kommunens ansvar
 Forebygging felles ansvar
 Lærings/mestrings tiltak rettet mot foreldre/foresatte er et felles ansvar
 Savner konkrete satsingsområder
Resultat av drøfting 21.05.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg takker det kliniske utvalget for godt utført arbeid.
2. Det kliniske utvalget anmodes om å sette sine anbefalinger inn i retningslinjen og konkretisere mer
i forhold til samhandlingen.
3. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til foreløpig orientering med de bemerkninger som
fremkom i møtet.
4. Saken settes opp til beslutning i juni-møtet.
Det kliniske utvalget har utarbeidet forslag til revidering av retningslinje 10 – jfr. sak 060-15
Behandling 18.06.15:
 Må se på hvordan vi ønsker å se på /evaluere hvordan anbefalinger blir fulgt opp.
 Retningslinjer skal evalueres hvert andre år og vi har da et oppfølgingspunkt
 Kanskje få en statusrapport ved årsslutt i forhold til aktuelle saker
Vedtak 18.06.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg takker det kliniske utvalget for godt utført arbeid
2. Administrativt samarbeidsutvalg tar sluttrapporten til orientering
3. Sekretariatet foretar en gjennomgang av behandlede saker for å se på hvilke saker det er aktuelt å
følge opp med en statusgjennomgang
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Sak 077-15 Revidering av retningslinje 10 – forebygging
Administrativt samarbeidsutvalg vedtok i sak 113-14 å nedsette et klinisk utvalg for revidering av
retningslinje 10 – samarbeid om forebygging. Det kliniske utvalget har avgitt sin sluttrapport jfr. sak 059-15
Det kliniske utvalget har også utarbeidet forslag til revidering av retningslinje 10.
Drøfting 21.05.15:
 Retningslinjens overskrift bør begrenses til forebygging og innholdet bør gå på det vi skal
samhandle om.
Resultat av drøfting 21.05.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg ber det kliniske utvalget om å legge inn sine anbefalinger i forslag
til revidert retningslinje, slik at disse blir så konkrete som mulig.
2. Administrativt samarbeidsutvalg tar for øvrig saken til orientering.
3. Saken settes opp til beslutning i juni-møtet.

Behandling 18.06.15:
 I pkt. 3, tredje kulepunkt strykes ordet: «primær-»
 I pkt. 5, femte kulepunkt skal lyde: «formidler mulighet til å forebygge»
 I pkt. 6, første kulepunkt strykes setningen: «Det bør vurderes….»
Vedtak 18.06.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg godkjenner revidert forslag til retningslinje 10 med de endringer
som fremkom i møtet.
2. Revidert retningslinje 10 iverksettes fra 1.7.2015.

Sak 078-15 Søknader om samhandlingsmidler april 2016
Samhandlingsmidlene er tenkt brukt som sykehusets bidrag til samarbeidsprosjekter med kommunene for
å finne gode tiltak som understøtter samhandlingsreformen.
Innen fristen 1.april 2015 er det kommet søknader fra følgende:
a) SØ-Senter for lindrende behandling (PFL – IP )
b) SMP Moss (Oppsøkende ungdomsteam/ROP/LAR)
c) Moss kommune (Rehabilitering SØ-Jeløy-Moss)
d) SØ-Klinisk ernæring (Underernæring)
e) DPS HS (Pas.forløp ADHD voksne)
f) SØ-A2 (Gjensidig tillit – trygge pasientforløp)

Drøfting 21.05.15:

Positivt innstilt til søknadene b, c, e og tvilende til søknadene a, d og f.
Resultat av drøfting 21.05.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering med de bemerkninger som fremkom i
møtet.
2. Saken settes opp til beslutning i juni-møtet.
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Behandling 18.06.15:

Vedtak 18.06.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg har behandlet søknader om samhandlingsmidler i henhold til
retningslinje og intensjon for tildeling av samhandlingsmidler med følgende resultat:

a) SØ-Senter for lindrende behandling (PFL – IP )
Behandling: Søknad avslås da prosjektet ikke er forankret i kommunehelsetjenesten.
b) SMP Moss (Oppsøkende ungdomsteam/ROP/LAR)
Behandling: Søknaden innvilges da prosjektet ansees å være i tråd med intensjonene for tildeling
av samhandlingsmidler. Prosjektet svarer på Administrativt samarbeidsutvalg sine signaler knyttet
til behandlingen av sluttrapporten fra klinisk utvalg om ROP-pasienter (sak 019-14). Det bevilges
kr. 300 000 til prosjektene.
c) Moss kommune (Rehabilitering SØ-Jeløy-Moss)
Behandling: Søknaden innvilges delvis da prosjektet ansees å være i tråd med intensjonene for
tildeling av samhandlingsmidler. Det bevilges kr. 300 000 til pilotprosjektet. Det forutsettes at
evalueringsrapporten synliggjør eventuell overføringsverdi til andre HF og kommuner og anbefaler
nødvendige tiltak i forhold til implementering.
d) SØ-Klinisk ernæring (Underernæring)
Behandling: Søknad avslås da prosjektet ikke er forankret i kommunehelsetjenesten.
e) DPS HS (Pas.forløp ADHD voksne)
Behandling: Søknaden innvilges da prosjektet ansees å være i tråd med intensjonene for tildeling
av samhandlingsmidler. Det bevilges kr. 230 000 til prosjektet. Det forutsettes at prosjektet
skisserer nødvendige tiltak knyttet til å utnytte overføringsverdien.
f)

SØ-A2 (Gjensidig tillit – trygge pasientforløp)
Behandling: Søknad avslås da prosjektet fremstår som driftsrelaterte tiltak som allerede er
iverksatt blant annet som følge av samhandlingsreformen.

2. De resterende samhandlingsmidlene, kr 1 160 750,- stilles i utgangspunktet til disposisjon for
samhandlingstiltak knyttet til utskrivningsklare pasienter (USK) og kommunale øyeblikkelig hjelp
(KAD) plasser.

Sak 079-15 Utskrivningsklare pasienter
Administrativt samarbeidsutvalg har tidligere initiert at det er ønskelig med en egen sak knyttet til
utskrivningsklare pasienter.
Følgende vedlegg fulgte saken til drøftingsmøtet 21.mai:
o Kommunerepresentantene i Administrativt samarbeidsutvalg har utarbeidet et drøftingsnotat
o Praksiskoordinatoren har foretatt en undersøkelse blant fastleger vedrørende uheldige episoder
knyttet til utskrivning fra sykehuset (se sak 085/15)
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Drøfting 21.05.15:
 Kommunene opplever i økende grad at SØ bestiller institusjonsplass i strid med retningslinjene og
at det ikke følger med funksjonsbeskrivelse. Dialogen synes også å være mer tilspisset.
 Samhandlingsavdelingen vil ta runder på avdelingene og informere om retningslinjene og gi råd og
veiledning knyttet til USK pasientene og samhandlingen. Avdelingen har også nylig revidert
brosjyre til pasient/pårørende som synliggjør ansvaret sykehus/kommune.
 Samhandlingsavdelingen bør også sende denne brosjyren til pasientorganisasjonene slik at de er
informert om hvem som har ansvar for hva.
 Vi arbeider med å få USK pasienter som tema på et B0-møte- et informasjonsmøte for alle
avdelinger. Aktuelt å trekke med kommuneoverlege på et slikt møte.
 Viktig at kommunene melder avvik når slike tilfeller oppstår. Det gir oss mulighet til å gå direkte på
dem som ikke etterlever retningslinjene.
 Denne saken må sees i sammenheng med ønsket fra partnerskapsmøtet om å bli enige om
relevante kvalitetsparametere (jfr. sak 063-15)
Resultat av drøfting 21.05.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering med de bemerkninger som fremkom i
møtet.
2. Saken settes opp til beslutning i juni-møtet.
3. Innspillene fra fastlegene/praksiskoordinator settes opp som egen sak i neste møte slik at en kan
drøfte hvor en skal kanalisere de ulike forslagene.
Behandling 18.06.15:
 Inn- og utskrivning på sykehus burde være fast punkt på agenda i Administrativt samarbeidsutvalg.
 To kommuner og SØ har hatt tilsyn knyttet til utskrivning. Rapporten bør opp som sak i
Administrativt samarbeidsutvalg og resultatene presenteres for partnerskapsmøtet.
 Sykehuset må kunne skrive sin vurdering av hva pasienten trenger av oppfølging uten at det
oppfattes som en bestilling av kommunale tjenester. Det er kommunen som tildeler tjenester.
 Sykehuset bør skrive: …bør vurderes for…
 Det er planlagt at representanter for kommuneoverlegene skal presentere problematikk knyttet til
utskrivningsklare pasienter på et B0-møte (allmøte) i Sykehuset i august.
Vedtak 18.06.15
1. Inn- og utskrivning av pasienter settes som fast post på agenda til Administrativt samarbeidsutvalg
2. Tilsynsrapporten for SØ og kommuner knyttet til utskrivning, settes opp som egen sak
3. Partene tar synspunktene som har fremkommet i forbindelse med saken med seg i det videre
arbeidet for å forbedre praksis knyttet til utskrivningsklare pasienter.
4. Administrativt samarbeidsutvalg understreker partenes ansvar for å implementere og etterleve
retningslinjene og samarbeidsavtalen samt sørge for at oppgave- og ansvarsdeling blir respektert.

Sak 080-15 Partnerskapsmøte om kvalitetsparametere
I henhold til gjeldene retningslinje 12 skal Partnerskapsmøtet fastsette kvalitetsparametere og drøfte
resultater. Administrativt samarbeidsutvalg har fått i oppdrag å velge metode og tilnærming i forhold til å
oppfylle dette punktet i retningslinjen. Ekstraordinært partnerskapsmøte er berammet 7.september 2015.
Drøfting 21.05.15:
 Det finnes mye tilgjengelig statistikk, vi må se hva som er relevant i denne sammenheng.
 HSØ/KS presenterer nå snart en samhandlingsstatistikk med masse nyttig informasjon.
 Vi har også vår egen KAD-statistikk samt rapportpakke 2
 Det er også mange muligheter i DIPS hvis en har en klar formening om hvilke data en ønsker.
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Revisjon/tilsyn av samarbeidet om USK-pasienter gjøres nå hos flere – dette vil gi oss indikasjoner
på forbedringspunkter.
Det drives følgeforskning på KAD om pasienttilfredshet og kvalitative intervjuer med fastleger, for
å utforske deres perspektiv på tilbudet om desentraliserte akutte helsetjenester. I tillegg
forberedes det en retrospektiv studie om bruk av KAD plasser (juni 15).
De største avvikene finner vi ved USK og i forhold til manglende medisinlister ved innleggelse.
Vi må se på USK og reinnleggelser samt bruk av KAD plasser.
Det er evidensbasert viten vi trenger, og statistiske data som gir klare indikasjoner
Trenger kanskje bistand til å se på datakvalitet og analyse av data.
Vi har mye data knyttet til Innleggelse og utskrivning og avvik
Må kunne enes om hvilke forhold vi bør følge nøye, og hvor det er behov for mer «dypdykk».
Kanskje invitere pasientkoordinatorene i kommunene for å høre hva de opplever i hverdagen.
Får informasjon fra KAD-utvalget i juni møtet
Bør nedsette en liten gruppe som ser grundigere på dette.

Resultat av drøfting 21.05.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering med de bemerkninger som fremkom i
møtet.
2. Det nedsettes en arbeidsgruppe som tar utgangspunkt i innspillene fra drøftingen og ser nærmere
på aktuelle kvalitetsparametere.
3. Saken settes opp til beslutning i juni-møtet.
Det er sendt forespørsel til rådmannsutvalget med henvisning til drøftingen i Administrativt
samarbeidsutvalg 21.mai då. om de har ytterligere innspill i sakens anledning.
Arbeidsgruppen har utarbeidet et notat som ble ettersendt medlemmene av Administrativt
samarbeidsutvalg. Odd Petter Nilsen redegjorde for arbeidsgruppens forslag.
Behandling 18.06.15:

Vedtak 18.06.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg takker arbeidsgruppen for vel utført arbeid
2. Arbeidsgruppens notat vedlegges referatet og presenteres for partnerskapsmøtet for å få signaler
på hva Administrativt samarbeidsutvalg skal arbeide videre med.
Arbeidsgruppens notat er vedlagt

Sak 081-15 Samarbeidsavtale om smittevern
Sykehuset Østfold og kommunene i Østfold har hatt en avtale om smittevernbistand siden 1999. Avtalen
har ikke blitt revidert siden den trådte i kraft. Forslaget til revidert avtale fulgte saken.

Drøfting 21.05.15:
 Kommune har stor nytte av den bistand de får fra smittevernavdelingen.
 Samarbeidet på dette området bidrar til god forebygging.
Resultat av drøfting 21.05.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering med de bemerkninger som fremkom i
møtet.
2. Saken settes opp til beslutning i junimøtet.
Behandling 18.06.15:
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Vedtak 18.06.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg godkjenner den fremlagte reviderte avtalen.
2. Revidert avtale trer i kraft fra 1.januar 2016.

Sak 082-15 Retningslinje 11 og «Rød respons» når OUS overtar AMK
I forbindelse med at OUS overtar ansvaret for AMK har det vært nødvendig å foreta en revidering av
prosedyren for varsling av lege i vakt. Etter møte medlemmer i UFAB og AMK-OUS har det blitt utarbeidet
et forslag til revidert prosedyre som er ettersendt medlemmene av Administrativt samarbeidsutvalg.
Drøfting 21.05.15:
 AMK flytter 15.juni
 Ullevål deltar nå på UFAB møter – positive møter
 UFAB har gitt sin tilslutning til ny rutine
 UFAB er et faglig utvalg under ADMS. Det er naturlig at ADMS godkjenner rutinen, selv om SØ nå
har valgt at OUS tar over ansvaret for AMK.
Resultat av drøfting 21.05.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering
2. Saken settes opp til beslutning i juni.
Revidert prosedyre for «Alarmering av lege i vakt ved kjørekode 1 (rød respons)» ble ettersendt
medlemmene av Administrativt samarbeidsutvalg.
Behandling 18.06.15:

Vedtak 18.06.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg godkjenner den fremlagte reviderte prosedyren.
2. Prosedyren vedlegges referat og trer i kraft fra vedtaksdato.
Prosedyren er vedlagt

DRØFTINGSSAKER
Sak 083-15 Sluttrapport fra klinisk utvalg (R8) – jordmortjenester
Administrativt samarbeidsutvalg vedtok 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.
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.
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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.
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.

Sak 084-15 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.
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.

Sak 085-15 USK-pasienter - forbedringspunkter overfor fastleger
Praksiskoordinatoren har foretatt en undersøkelse blant fastleger vedrørende uheldige episoder knyttet til
utskrivning fra sykehuset som også inngår i denne saken.
Drøfting 18.06.15:
 Flott at praksiskonsulentene og fastlegene har involvert seg i samhandlingen på denne måten.
 Klarer vi å få til en forbedring på disse punktene det pekes på, så har vi kommet langt i forhold til
fastlegene.
Resultat av drøfting 18.06.15
1. Partene tar synspunktene som har fremkommet i forbindelse med saken med seg i det videre
arbeidet for å forbedre praksis knyttet til utskrivningsklare pasienter.
2. Praksiskoordinator ser på hva som kan kanaliseres til arbeidet med elektronisk kurve, hva som
kanaliseres til journalutvalget og hvordan langtidsoppfølging av kreft kan sees i forhold til
pakkeforløpene.
3. Oppfølging av innspillene inngår som en del av fast sak på agenda i Administrativt
samarbeidsutvalg om utskrivningsklare pasienter (jfr. sak 079/15)
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Sak 086-15 Orientering fra det faglige utvalg KAD
Anders Schönbeck som leder av KAD-utvalget redegjorde for status på KAD-tilbud og for tankegangen bak
fagutvalgets forslag til minimumsnivå innenfor bemanning, kompetanse og utstyr som de mener er
nødvendig for å oppfylle reformen og avtalens intensjoner i forhold til KAD-tilbudet.
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.

ORIENTERINGSSAKER
Sak 087-15 Statistikk avviksmeldinger
Oversikt over samhandlingsavvik som ikke er lukket for januar til og med desember 2014 ble fremlagt
Oversikt over samhandlingsavvik for 2015 som ikke er lukket og hvor fristen er passert ble fremlagt
Oversikt over samhandlingsavvik for mai 2015 ble fremlagt
Behandling 18.06.15:

Vedtak 18.06.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering

Sak 088-15 Statistikk utskrivningsklare pasienter
Oversikt over utskrevne pasienter innen somatikk for januar-april 2015 ble fremlagt
Oversikt over utskrevne pasienter innen psykiatri pr. 3.6. 2015 som har ligget for lenge ble fremlagt
Behandling 18.06.15:
 Det er vanskelig for kommunene å forstå oversikten fra psykisk helsevern. Det medfører at det er
tilsvarende vanskelig å sette inn tiltak.
 Irene Dahl Andersen skal se hvordan man kan konkretisere og gjøre oversikten til et bedre redskap
for å bedre samhandlingen rundt disse pasientene
Vedtak 18.06.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering med innspill som framkom i møtet

Sak 089-15 Referat fra kliniske utvalg / annet
Følgende referat ble fremlagt:
a) Referat fra KAD 220415
b) Referat fra KAD 200515
c) Statusrapport fra samarbeidsprosjektet ALERT og HHLR
Behandling 18.06.15:
 Det er mulig det foreligger noen misforståelser knyttet til samarbeidsprosjektet ALERT og HHLR i
forhold til øvrige liknende tiltak i kommunene. Sekretariatet bes informere samarbeidsprosjektet.
Vedtak 18.06.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar referatene til orientering
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Sak 090-15 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 091-15 SØ 2015
Sak 092-15 Info om endringer som kan påvirke den annen part
Fredrikstad kommune har åpnet Østsiden sykehjem. Dette er et flott nytt og moderne sykehjem
tilrettelagt for demens. Onsøyheimen er nå stengt og skal rehabiliteres

EVENTUELT
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Vedlegg sak 080-15 Kvalitetsparametere
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Vedlegg sak 082-15 Alarmering av lege i vakt
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