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Torsdag 26. november 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

f
√
√
√
√

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

f
√
√
f
√

Liv Marit Sundstøl
Linda Haukeland
Bernt Werner Pettersen

√
√
f

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

f

Maren Heldahl

√

f
f
√

√

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

BESLUTNINGSSAKER
I leder og nestleders fravær ble møtet ledet av Kjersti Gjøsund.

Sak 127-15 Godkjenning av referat fra møte 15.oktober
Vedtak 26.11.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg godkjenner referat fra 15.oktober 2015

Sak 128-15 Revidering av retningslinje 7 - samarbeid om forskning, innovasjon, utdanning,
praksis og læretid
«Retningslinje 7 – samarbeid om forskning, innovasjon, utdanning, praksis og læretid» er lovpålagt ihht. Helse- og
omsorgstjenestelovens § 6.1 ble vedtatt 1.juli 2012 og er nå til revisjon.
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.
Det er utarbeidet et Revidert retningslinje (vedlagt) som tar sikte på å etablere ett «Utvalg for forskning, utvikling og
innovasjon (FUI)» og ett «Utvalg for læretid, utdanning og praksis (LUP)» med mandat slik det fremkommer i
retningslinjen.
Behandling 26.11.15:
 Bruker betegnelsen nettverk og ikke utvalg.
 Nedsetter ikke nettverk for læring, utdanning og praksis da dette ivaretas allerede.
Vedtak 26.11.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg slutter seg til forslaget til revidert retningslinje med de endringer som
fremkom i møtet.
2. Revidert retningslinje trer i kraft fra vedtaksdato
3. Sekretariatet bes forberede beslutningssak til oppnevning av FUI nettverk til neste møte.

Sak 129-15 Revidering av retningslinje 9 - samarbeid om IKT- løsninger
«Retningslinje 9 – samarbeid om IKT- løsninger» er lovpålagt ihht. Helse- og omsorgstjenestelovens § 6.1 ble vedtatt
1.juli 2012 og er nå til revisjon sammen med vedlegg 1: « Sjekkliste for varsling av planlagt nedetid på pasientrelatert
elektronisk meldingsutveksling» og vedlegg 2: « Driftsavtale for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling
mellom Sykehuset Østfold og kommunene i Østfold.»
Resultat av drøfting 15.10.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering.
2. Saken settes opp til beslutning i november.
Innspill til revisjon fra IKT nettverk ble fremlagt i møtet.
Vedtak 26.11.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg godkjenner retningslinje 9 og vedlegg 9.1 og 9.2 med følgende endringer:
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Vedlegg 1 frist for varsling endres til: «Så tidlig som mulig i forkant av planlagt nedetid»
Vedlegg 2 pkt 5 sette inn overskrift etter 3. strek punkt: «Det skal foretas ekstraordinær overvåking /kontroll
av meldingsutveksling ved:»
og ny setning etter siste strekpunkt i samme: «Forløpstesting skal foretas dersom kontroll avdekker fravær
av meldingsutveksling»
2. Revidert retningslinje 9 med vedlegg trer i kraft fra vedtaksdato.

Sak 130-15 Revidering av retningslinje 4 – øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene
Retningslinje 4 ble godkjent den 4.september 2014 og er nå til revisjon sammen med vedlegg 1: «Øyeblikkelig hjelp
tilbud i Østfold» og vedlegg 2: «Legebemanning øyeblikkelig hjelp døgnopphold».
Resultat av drøfting 15.10.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering.
2. Saken settes opp til beslutning i november.
Revidert Retningslinje 4 var vedlagt saken.
Vedtak 26.11.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg slutter seg til de foreslåtte endringene i forslag til revidert retningslinje 4
med unntak av tekst under pkt 4 som skal lyde: « Alle kommuner i Østfold har etablert kommunale akutt
døgnplasser (KAD).»
Første setning i pkt 5.2 skal lyde: «Tilbudet gjelder de pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å
utrede, behandle eller yte omsorg til og hvor det er liten risiko for akutt livstruende forverring.»
Tredje setning i pkt 5.2 strykes.
Overskrift 5.4 Dokumentasjonssystemer endres til: «5.5 Dokumentasjonssystemer»
2. Revidert retningslinje 4 trer i kraft fra vedtaksdato.

Sak 130b-15 Oppnevning av referansegruppe – Fastlegenes rolle i samhandlingen
Under henvisning til vedtak i sak 113-15 ble det fremlagt forslag på kandidater til referansegruppe.
Vedtak 26.11.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg oppnevner følgende referansegruppe:

Helsehusregion

Kandidat

Andre verv

Halden
Fredrikstad
Sarpsborg
Moss
Indre Østfold
SØ
SØ
Kommuneoverlege
Kommuneoverlege

Petter Brelin,
Bjørn-Tore Martinussen
Knut Gløersen,
Jens Lind-Larsen
Heike Simensen
Einar Gløersen
Odd Petter Nilsen
Silje Bruland Lavoll
Anne Kristine Nitter

Leder i NFA
Tillitsvalgt i Fredrikstad (Vara)
Tillitsvalgt i Sarpsborg (Vara)
Leder ØLF
PK- ved BUP
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Sak 130c-15 Rehabiliteringskonferanse – deltakeravgift- fordeling av plasser
Det skal avholdes rehabiliteringskonferanse på Kalnes den 3.februar 2016.
Endelig program for konferansen ble presentert i møtet.
Det foreslås en deltakeravgift for å dekke kostnader til bevertning samt fordeling av plassene.
Vedtak 26.11.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg slutter seg til det fremlagte program med de justeringer som ble fremlagt i
møtet.
2. Administrativt samarbeidsutvalg beslutter at deltakeravgift på rehabiliteringskonferansen 2016 settes til kr.
150.-/pr. deltaker.
3. Plassene fordeles slik:
Halden
Moss
Sarpsborg
Fredrikstad
Hvaler
Aremark
Marker
Trøgstad
Spydeberg

Askim
Eidsberg
Skiptvet
Rakkestad
Råde
Rygge
Våler (Østf.)
Hobøl
Sykehuset Østfold

12
12
21
29
2
2
2
2
2

6
4
2
3
3
6
2
2
38
150

DRØFTINGSSAKER
Sak 131-15 Legemiddelberedskap
Det anbefales at det at det settes ned et klinisk utvalg med representanter fra kommuner og sykehus og med bistand
fra sykehusapotekene som kan kartlegge dagens situasjon og komme frem til et hensiktsmessig forslag til å sikre
forsyningen av legemidler i Østfold. Det kliniske utvalget bør også se på hvordan en slik beredskapssikring kan
avtalefestes som en del av retningslinje 11 i samarbeidsavtalen.
Resultat av drøfting 26.11.15
1. Saken settes opp til ny drøfting i desember.

Sak 132-15 Utvidelse av smittevernavtale
Seksjon for smittevern har siden 1999, som de første i landet, hatt en formalisert avtale med fylkets kommuner om
smittevernbistand til kommunale helseinstitusjoner. Det foreslås å styrke denne tjenesten mot kommunene ved å
utvide avtalen med en 50 % stilling hygienesykepleier og avtalefeste det for 2017.
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Resultat av drøfting 26.11.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering
2. Saken settes opp til beslutning i desember møtet.

Sak 133-15 Likeverdige samarbeidsparter i samhandlingen i Østfold
Det er ønskelig at Administrativt samarbeidsutvalg drøfter dagens sekretariatordning for utvalget slik at partene kan
sikre likeverdighet i dette viktige arbeidet.
Resultat av drøfting 26.11.15
1. Kommunene utarbeider en sak for rådmannsutvalget for å se på mulighetene til å styrke sekretariatet.

Sak 134-15 Forebygging, folkehelse og kronikergrupper
Administrativt samarbeidsutvalg er invitert til å ta stilling til hvordan en ønsker å følge opp punktene i
handlingsplanen knyttet til forebygging, folkehelse og innsats mot kronikergruppene.
Drøfting 26.11.15:
 Viktig å avgrense dette til det det er mulig å samhandle om.
Resultat av drøfting 26.11.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering
2. Saken settes opp til beslutning i desember.

ORIENTERINGSSAKER
Sak 135-15 Statistikk avviksmeldinger
Oversikt over samhandlingsavvik for 2015 som ikke er lukket og hvor fristen er passert ble fremlagt.
Oversikt over samhandlingsavvik for oktober 2015 ble fremlagt
Vedtak 17.09.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering

Sak 136-15 Statistikk utskrivningsklare pasienter
Oversikt over utskrevne pasienter innen somatikk for januar-september 2015 ble fremlagt.
Oversikt over utskrevne pasienter innen psykiatri pr. november 2015 som har ligget for lenge ble fremlagt.
Vedtak 17.09.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering

Sak 137-15 Referat fra kliniske utvalg / annet
Referat fra KAD 15.9.15 ble fremlagt.
Vedtak 17.09.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering
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Sak 138-15 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.
 SØ har noen søknader inne hos HSØ i forhold til spillteknologi. Det arbeides også med Virtual reality (VR)prosjekt.
 OBS kommune har kjørt kurs for alle ansatte i Mosseregionen pluss spørreundersøkelse med case. De som
bruker dette hjemme hos pasientene er meget fornøyd. En ser også på hvordan dette vil kunne bedre
kommunikasjonen mellom de ulike helseaktørene. Måler før og etter prosjektet.
 Eidsberg har fått midler til å videreføre virtuell avdeling. Askim er invitert og har sagt ja til å være med i
prosjektet. Får nå en lege med i prosjektet. Må avklare rolle i forhold til fastleger.

Sak 139-15 Inn- og utskriving av pasienter
Statistikk som viser øyeblikkelig hjelp innleggelser for 1.januar t.o.m 31.august i årene 2012-2015 pr. 1000
innbyggere i hvert helsehusdistrikt ble fremlagt.


SØ er i en presset situasjon. Går forholdsvis bra å få skrevet ut pasienter. Hatt noen problemer i forhold til
Fredrikstad.

Sak 140-15 SØ 2015




Flyttingen gikk helt utmerket. Registrerte at vi hadde færre innleggelser fordi det var godt samarbeid med
kommunehelsetjenesten. Pasientene har fått det veldig bra. Er på plass på alle poliklinikker, men det er
fortsatt en del som ikke fungerer helt om det skal. Påtrykk av pasienter nærmest eksploderte etter
innflytting. Mange pårørende som følger hver pasient i akuttmottaket er en utfordring. En del områder
innenfor poliklinikk har litt trange kår, og en vil vurdere endringer etter hvert. Nye flotte operasjonsstuer. Er
nå i ferd med å kjøre inn hybridstua. Er nesten i beredskap hver dag på grunn av pasienttrykk. SØ har samme
tilstrømming som Ahus til tross for at vi har mindre opptaksområde.
Fastlegene er opptatt av at konfereringstelefonen ikke fungerer etter hensikten

Sak 141-15 Info om endringer som kan påvirke den annen part

EVENTUELT


Indre Østfold har fått 5 mill til rehabilitering til helsehuset. Det er et positivt løft.
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