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Torsdag 21. mai 2015 kl. 12.00 til 16.00
Møterom 106, 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 √ = møtt
Kopi til:
Varamedlemmer ADMS
Østfold fylkeskommune
Helse Sør-Øst

√
√
√
f
√

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

√
√
√
f
f

Liv Marit Sundstøl
Linda Haukeland
Bernt Werner Pettersen
Tore Krogstad

√
√
√

Bjørg Tandberg
Bjørn-Tore Martinussen
Karen M. Brasetvik

Samhandlingskontakter
KS Østfold
Adm. dir. SØ

√

f
f
√
√

Brukerutvalget
Fastlegene
Ansattes organisasjoner

Fylkesmannen i Østfold
Høgskolen i Østfold
Postmottak kommuner i Østfold
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Irene Dahl Andersen
leder

Jon J. Gåsvatn
sekretariat adms
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Sak 055-15 Godkjenning av referat fra møte 26.mars 2015
Behandling 21.05.15:
 Ved merknader / endringer i referat er det ønskelig at det står: Merknader / endringer tas inn i
endelig godkjent referat
Vedtak 21.05.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg godkjenner referat fra 26.mars 2015

Sak 056-15 Gjennomgang /revidering av retningslinje 3 – Innleggelse i SØ
Drøfting 26.03.15:
 Fastlegene/praksiskoordinator har laget endringsforslag til rutinen.
 «Øyeblikkelig hjelp» bokstav a) endres til: …konsulterer ved tvil sykehus personell med adekvat…
 «Øyeblikkelig hjelp» bokstav f) t.o.m h) erstattes med: For pasienter som mottar helse- og
omsorgstjenester i kommunen benyttes gjeldende rutine for PLO-meldinger.
 Vedlegg 1-Rutine for innleggelse og Vedlegg 2- Meldeskjema utgår.

Resultat av drøfting 26.03.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering med de innspill som fremkom i møtet.
2. Saken settes opp til beslutning i mai.
Revidert forslag til retningslinje 3 var vedlagt saken.
Behandling 21.05.15:
 «Øyeblikkelig hjelp» bokstav a) endres til: …konsulterer ved behov….
 «Øyeblikkelig hjelp» bokstav d) endres til: ….dokumentasjon i forskrift følge med pasienten.
 «SØs ansvar og oppgaver» bokstav c) endres til: …hvis pasienten er bruker av ….
 I forhold til pkt a) under Øhj. – 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 21.05.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg godkjenner revidert forslag til retningslinje 3 med de
endringsforslag som fremkom i møtet.
2. Vedlegg 1-Rutine for innleggelse og Vedlegg 2- Meldeskjema utgår.
3. Revidert retningslinje 3 er gyldig fra vedtaksdato.

Sak 057-15 Gjennomgang /revidering av retningslinje 15 - Følgepersonell
Drøfting 26.03.15:
 «Ved fakturering gjelder følgende» tilføyes følgende nye kulepunkt: Utfylt sjekkliste (vedlegg 1) og
avtale (vedlegg 2) legges ved faktura.
Resultat av drøfting 26.03.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering med de innspill som fremkom i møtet.
2. Saken settes opp til beslutning i mai.
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Revidert forslag til retningslinje 15 var vedlagt saken.
Behandling 21.05.15:
 I vedlegg 1 tilføyes i bunntekst: «Utfylt skjema legges ved faktura!»
 I vedlegg 2 tilføyes i bunntekst: «Utfylt skjema legges ved faktura!»
 I vedlegg 2 under Regningen merkes: «Klinikk for» byttes ut med «Avdeling»

Vedtak 21.05.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg godkjenner revidert forslag til retningslinje 15 med de
endringsforslag som fremkom i møtet.
2. Revidert retningslinje 15 er gyldig fra vedtaksdato.

Sak 058-15 Programkomite til rehabiliteringskonferanse 2016
Drøfting 26.03.15:
 På grunn av innflytting på Kalnes bør en ta sikte på å legge rehabiliteringskonferansen til januar
2016.
Resultat av drøfting 26.03.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering med de synspunkter som fremkom i
møtet.
2. Saken settes opp til beslutning i mai møtet.
Behandling 21.05.15:
 Konferansen kan blant annet ha innslag om prosjektet SØ og Moss kommune har sammen med
Jeløy kurbad.
 Kan også ha en gjennomgang av prosjekt knyttet til etablering av rehabiliteringsenhet i SØ.
 Fokus på rehabilitering hjemme – mange spennende prosjekt med hverdagsrehabilitering
 Høre med NAV Østfold
Vedtak 21.05.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg nedsetter følgende programkomite for rehabiliteringskonferanse
2016:
Medlemmer:
Fredrikstad, Hvaler
Christine Rud
Aremark, Halden
Heidi Halvorsen
Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Skiptvet, Spydeberg, Runar Stemme
Trøgstad
Moss, Rygge, Råde, Våler
Tone Irene Halvorsen
Rakkestad, Sarpsborg
Camilla Clausen
SØ
Odd Petter Nilsen
SØ
Jon J. Gåsvatn
SØ
Randi Olofsen
SØ
Beate B. Johannessen
SØ
Janne Hensmo Sjo
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Oppnevnes av BU den 10.juni

DRØFTINGSSAKER
Sak 059-15 Sluttrapport fra klinisk utvalg (R10) – forebygging
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 junimøtet.

Sak 060-15 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.

Sak 061-15 Søknader om samhandlingsmidler april 2016
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)
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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 junimøtet.

Sak 062-15 Utskrivningsklare pasienter
Følgende fulgte saken:
 Kommunerepresentantene i Administrativt samarbeidsutvalg har utarbeidet et drøftingsnotat
 Praksiskoordinatoren har foretatt en undersøkelse blant fastleger vedrørende uheldige episoder
knyttet til utskrivning fra sykehuset
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 junimøtet.
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.

Sak 063-15 Partnerskapsmøte om kvalitetsparametere
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
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Det er også mange muligheter i DIPS hvis en har en klar formening om hvilke data en ønsker.
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.
Arbeidsgruppen består av:
Anders Schönbeck
KAD-leder
Alf Johnsen

Kommuneoverlege

Wenche Skullestad

Koordinator

Odd Petter Nilsen

Samhandlingssjef

Dag Eivind Syverstad

Fastlege

3. Saken settes opp til beslutning i juni-møtet.

Sak 064-15 Sluttrapport fra klinisk utvalg (R8) – jordmortjenester
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
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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.

Sak 065-15 Revidering av retningslinje 8 – jordmortjenester
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.

Sak 066-15 Samarbeidsavtale om smittevern
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.

ORIENTERINGSSAKER
Sak 067-15 Evaluering av samhandlingsforum
Behandling 21.05.15:
 Bra program og vel gjennomført, største innvending var at gruppearbeidet kom til sist på
dagsorden og at mange deltakere forlot forumet.
 Deltakernes evaluering viser at det både er ønsker om å gå i dybden på enkelte tema, og også ha
mange korte innlegg om ulike tema.
Vedtak 21.05.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering med de bemerkninger som fremkom i
møtet
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Sak 068-15 Statistikk avviksmeldinger
Følgende fulgte saken:
 Oversikt over samhandlingsavvik som ikke er lukket for januar til og med desember 2014.
 Oversikt over samhandlingsavvik for 2015 som ikke er lukket og hvor fristen er passert.
 Oversikt over samhandlingsavvik for april 2015.
Saksbehandlingstid pr. 8.5.2015:
Behandling 21.05.15:

Vedtak 21.05.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering

Sak 069-15 Statistikk utskrivningsklare pasienter
Følgende fulgte saken:
 Oversikt over utskrevne pasienter innen somatikk for januar-mars 2015 og uavklarte innsigelser
2014.
 Oversikt over utskrevne pasienter innen psykiatri for januar-april 2015 som har ligget for lenge.
Behandling 21.05.15:

Vedtak 21.05.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering

Sak 070-15 Referat fra kliniske utvalg / annet
Følgende referat fulgte saken:
a) Referat fra Klin.utv. (R8) - jordmortjenester 6.3.15
b) Referat fra Klin.utv. (R8) - jordmortjenester 25.3.15
c) Referat fra Klin.utv. (R8) - jordmortjenester 8.4.15
d) Referat arb.møte - rolleavklaring mellom AMK Oslo, SØ og legevaktene 170315
e) Referat fra Klin.utv. (R8) - jordmortjenester 21.4.15
Behandling 21.05.15:

Vedtak 21.05.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar referatene til orientering

Sak 071-15 Retningslinje 11 og «Rød respons» når OUS overtar AMK
Drøfting 21.05.15:
 AMK flytter 15.juni
 Ullevål deltar nå på UFAB møter – positive møter
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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.

Sak 072-15 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.


Pilotprosjektet med virtuell avdeling har nå avlevert sluttrapport. Denne er publisert på KS sine sider.
Går nå over til hovedprosjekt. http://www.ks.no/tema/Helse-og-velferd/Helse-ogomsorg/Omsorgstjenester/Virtuell-avdeling---Eidsberg-kommune/



SØ prosjekt om vanskelige overganger. Søknad sendt forskningsrådet. Godt håp om midler til
forprosjekt og et større opplegg. Skjer i samarbeid med universitetet i Edinburgh.

Sak 073-15 SØ 2015



Gjennomført KIB 1 – Dette har gått kjempebra. Oppdeling i etapper har vært en stor fordel for
gjennomføringen. Veum er nå nedlagt.
Vi legger nå opp til KIB 1 ½. Saken skal behandles i AD (PNØ/SØ) 22.5 og forslaget går på at vi starter
innflytting i operasjonsstuene tidligere, for å få testet disse. Det innebærer at kirurgiske/ortopediske
dagpasienter vil få time til operasjon på Kalnes i september/oktober.

Sak 074-15 Info om endringer som kan påvirke den annen part

EVENTUELT


Postadresse

Besøksadresse

Telefon

Sykehuset Østfold HF
Postboks 300, 1714 Grålum

Tune teknikeren
Tuneveien 20
1710 Sarpsborg

Sekretariat
913 55 288

~ 10 ~

E-postadresser
Leder Irene.Dahl.Andersen@so-hf.no
Sekretariat Jon.Jaeger.Gasvatn@so-hf.no
Internett www.sykehuset-ostfold.no

