Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold
Vår dato

Innkalt av

Irene Dahl Andersen

04.03.2016

Vår ref.

Side 1 av 47
16/00129

Til:

Administrativt samarbeidsutvalg (ADMS)
Kopi til:

Varamedlemmer ADMS
Samhandlingskontakter
Fylkesmannen i Østfold

Østfold fylkeskommune
Høgskolen i Østfold
Helse Sør-Øst

KS Østfold
Adm. dir. SØ
Postmottak kommuner Østfold

Møteinnkalling Administrativt samarbeidsutvalg
Tid
Sted

Torsdag 17. mars 2016 kl. 12.00 til 16.00
Møterom 353, Tune teknikeren, Sarpsborg
(Formøte fra kl. 11.00 for kommunene i møterom 353 og SØ i møterom 352)

BESLUTNINGSSAKER ..............................................................................................................................3
Sak 020-16 Godkjenning av referat fra møte 11. februar 2016 ................................................................... 3
Sak 021-16 Smittevernavtale ....................................................................................................................... 3
Sak 022-16 Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang – revisjon ......................................................... 4
Sak 023-16 Revisjon av retningslinje 16-Rutine for håndtering av avvik ..................................................... 4
Sak 024-16 Nedsette arbeidsgruppe for å se på legemiddelberedskap ...................................................... 5
Sak 025-16 Oppnevne deltakere til nettverk for forebygging og helsefremming ....................................... 5
DRØFTINGSSAKER .................................................................................................................................6
Sak 026-16 Samarbeidsavtaler knyttet til alle tjenester innen barnefeltet ................................................. 6
ORIENTERINGSSAKER ............................................................................................................................7
Sak 027-16 Statistikk avviksmeldinger ......................................................................................................... 8
Sak 028-16 Statistikk utskrivningsklare pasienter...................................................................................... 11
Sak 029-16 Referat fra kliniske utvalg / annet ........................................................................................... 14
a)
Referat fra KAD 130116 (vedlagt) ........................................................................................ 14
Sak 030-16 Psykisk helsevern – barn og unge............................................................................................ 14
Sak 031-16 Nye nasjonale retningslinjer innen rusfeltet ........................................................................... 14
Sak 032-16 Innovasjon og forskning .......................................................................................................... 14
Sak 033-16 Inn- og utskriving av pasienter ................................................................................................ 14
Sak 034-16 Info om endringer som kan påvirke den annen part............................................................... 14
EVENTUELT ......................................................................................................................................... 14
VEDLEGG............................................................................................................................................. 15
Vedlegg sak 020-16 Ref. 11.feb. 2016........................................................................................................ 15
Vedlegg sak 022-16 Revisjon lokal plan - tvang ......................................................................................... 24
Vedlegg sak 023-16 Revisjon R16 - Rutine avvikshåndtering .................................................................... 36
Vedlegg sak 023-16 Rev. R16- V1 Avviksmeldeskjema avvikshåndtering.................................................. 38
Vedlegg sak 023-16 Rev. R16- V2 Handlingsplan avvikshåndtering .......................................................... 39
Vedlegg sak 026-16 Samarbeidsavtaler – barn og unge ............................................................................ 41
Vedlegg sak 029-16 a Referat KAD 130116 ................................................................................................ 45
Postadresse

Besøksadresse

Telefon

E-postadresser

Sykehuset Østfold HF
Postboks 300, 1714 Grålum

Tune teknikeren
Tuneveien 20
1710 Sarpsborg

Sekretariat
913 55 288

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

~1~

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold
Vår dato

Innkalt av

Irene Dahl Andersen

Med vennlig hilsen
Irene Dahl Andersen
leder

04.03.2016

Vår ref.

Side 2 av 47
16/00129

Jon J. Gåsvatn
sekretariat adms

Postadresse

Besøksadresse

Telefon

E-postadresser

Sykehuset Østfold HF
Postboks 300, 1714 Grålum

Tune teknikeren
Tuneveien 20
1710 Sarpsborg

Sekretariat
913 55 288

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

~2~

BESLUTNINGSSAKER
Sak 020-16 Godkjenning av referat fra møte 11. februar 2016
Det har ikke kommet anmerkninger til det utsendte referatet. (vedlagt)
Behandling 17.3.16:

Forslag til vedtak 17.3.16
1. Administrativt samarbeidsutvalg godkjenner referat fra 11. februar 2016

Sak 021-16 Smittevernavtale
Seksjon for smittevern har siden 1999, som de første i landet hatt en formalisert avtale med fylkets
kommuner om smittevernbistand til kommunale helseinstitusjoner. Denne tjenesten har i hovedsak vært
dekket av én full stilling hygienesykepleier som er ansatt i Sykehuset Østfold, men med lønn betalt
avtalekommunene ved en «pris per innbygger» (i 2014 NOK 3,18). Pris i 2016 vil bli NOK 3,28.
Vi ser i økende grad at det kommer henvendelser om smittevern fra andre enheter i kommunene med
ansvar for hjemmebaserte tjenester (bo- og behandlingssentre, rehabiliteringssentre, hjemmetjeneste, og
i boliger med heldøgns pleie og omsorg). Det bør også fokuseres mer, slik vi ser det, på smittevern /
antibiotikabruk / infeksjoner i Helsehus med KAD-plasser som er opprettet de siste årene. Det kreves
dessuten langt mer aktivitet nå enn før, innen overvåkning av nosokomiale infeksjoner og antibiotikabruk i
kommunale institusjoner fra sentrale instanser (Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet).
Vi foreslår derfor å styrke denne tjenesten mot kommunene ved å utvide avtalen med en 50 % stilling
hygienesykepleier.
Vi anmoder kommunene å overveie en avtaleutvidelse. Noe som vil innebære en økning i pris pr.
innbygger. Økningen og ny avtale vil ikke kunne gjelde før i 2017
Resultat av drøfting 26.11.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering
2. Saken settes opp til beslutning i desember møtet.
Behandling 17.12.15:
 Ulikt behov i de forskjellige kommuner
 Må få konkretisert ytterligere i forhold til utvidelsen.
Vedtak 17.12.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg utsetter saken til neste møte.
Smittevernoverlege Jon Birger Haug og hygienesykepleier Gro Bøhler redegjorde for hva som ligger i
dagens avtale og forslaget til utvidet avtale.
Behandling 11.2.16:

Vedtak 11.2.16
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering
2. Saken settes opp til beslutning i mars.
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Behandling 17.3.16:

Forslag til vedtak 17.3.16
1. Administrativt samarbeidsutvalg anbefaler at smittevernsavtalen utvides med en 50 % stilling
hygienesykepleier fra 1.januar 2017.

Sak 022-16 Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang – revisjon
Administrativt samarbeidsutvalg nedsatte i sak 112-15 et klinisk utvalg som skulle lage et forslag til revisjon
av lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang.
Utvalget fikk følgende oppdrag:
 Utvalget skal revidere planen knyttet til målsetting om reduksjon av antall innlagte til tvungen
observasjon/i tvungent psykisk helsevern (§§ 3-2 og 3-3).
 Utvalget skisserer hvordan foreslåtte tiltak skal implementeres.
 Utvalget leverer sin sluttrapport til Administrativt samarbeidsutvalg innen 1. februar 2016.
Utvalget har avlevert sin sluttrapport som følger saken som vedlegg.

Drøfting 11.2.16:

Resultat av drøfting 11.2.16:
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til foreløpig orientering
2. Saken settes opp til beslutning i mars-møtet.
Behandling 17.3.16:

Forslag til vedtak 17.3.16
1. Administrativt samarbeidsutvalg godkjenner revidert plan for redusert og riktig bruk av tvang.
2. Administrativt samarbeidsutvalg slutter seg til forslag til implementering og ber om at utvalget får seg
forelagt en årlig tilbakemelding fra kommuner og sykehus på hvordan planen virker i praksis, med
særlig fokus på bruk av kriseplan.

Sak 023-16 Revisjon av retningslinje 16-Rutine for håndtering av avvik
Administrativt samarbeidsutvalg vedtok i sak 007-15 at det skal foretas en gjennomgang av retningslinjene
til samarbeidsavtalen minimum annet hvert år. «Retningslinje 16 – Rutine for håndtering av avvik fra
rutiner godkjent av Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold» ble vedtatt den 21.11.13. og har senere ikke
vært gjenstand for gjennomgang. Det er foretatt et forslag til endring knyttet til originalt avviksskjema som
skal følge saksgangen. Det er hensiktsmessig også å åpne for at utskrift av skannet originaldokument kan
følge saksgangen. Forslaget til rutine er vedlagt.
I tilknytning til rutinen ligger også selve avviksskjemaet til gjennomgang/revidering. Sekretariatet har
foreslått en forenkling av skjemaet ved at signaturer for saksgang fjernes. Det gir større plass til utfylling av
opplysninger knyttet til selve avviket samt at det er laget egen rubrikk for melde dato og en for avviksdato.
Forslaget til vedlegg 1 til rutinen - meldeskjema er vedlagt.
Vedlegg 2, Vedtatt handlingsplan til rutinen for håndtering avvik følger også saken for
gjennomgang/revidering. (vedlagt)
Drøfting 11.2.16:

Resultat av drøfting 11.2.16:
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til foreløpig orientering
2. Saken settes opp til beslutning i mars-møtet.

~4~

Behandling 17.3.16:

Forslag til vedtak 17.3.16
1. Administrativt samarbeidsutvalg godkjenner «Retningslinje 16 – Rutine for håndtering av avvik fra
rutiner godkjent av Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold» samt vedlegg 1 og 2 med de
endringer som er foreslått.
2. Endringene gjelder fra dags dato.

Sak 024-16 Nedsette arbeidsgruppe for å se på legemiddelberedskap
Mangel på legemidler er et økende internasjonalt problem, og det er fokus på hvordan de ulike aktørene i
Norge kan ha nødvendig beredskap på området.
Administrativt samarbeidsutvalg drøftet saken 17.desember 2015 i sak 146/15 og Bo Skauen fra SØ og
Thomas Bäckström fra Sykehusapoteket informerte om oppdraget SØ har fått og svarte på spørsmål.
Det var enighet om å sette ned en arbeidsgruppe med representanter fra kommuner og sykehus og med
bistand fra sykehusapotekene.
Drøfting 17.12.15:

Resultat av drøfting 17.12.15
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering.
2. Det tas sikte på å nedsette en arbeidsgruppe i februar møtet og utarbeide mandat for dette.
Drøfting 17.03.16:

Forslag til vedtak 17.03.16:
1. Administrativt samarbeidsutvalg nedsetter en arbeidsgruppe bestående av:
Kommunerepresentant Halvard Bø
SØ
Emanuel Bo Skauen
Kommunerepresentant

Alice Moræus

SØ

Jan Henrik Lund

Sykehusapotekene

Thomas Bäckström

2. Arbeidsgruppen skal:
 kartlegge dagens situasjon og komme frem til et hensiktsmessig forslag til å sikre forsyningen
av legemidler i Østfold.
 se på hvordan en slik beredskapssikring kan avtalefestes som en del av retningslinje 11 i
samarbeidsavtalen.
3. Arbeidsgruppen leverer sin rapport til Administrativt samarbeidsutvalg innen 1.juni 2016.

Sak 025-16 Oppnevne deltakere til nettverk for forebygging og helsefremming
Administrativt samarbeidsutvalg vedtok i sak 144/15 «Forebygging, folkehelse og kronikergrupper» en
anbefaling om å slå sammen nettverk for friskliv og nettverk for læring og mestring.
Det er nå avholdt et møte omkring sammenslåingene av nettverk for frisklivssentraler og nettverk for
læring og mestring. I møtet deltok: Fylkesmannen, Seksjonsleder LMS, leder for nettverk for
frisklivssentraler og leder for nettverk for læring og mestring. Begge nettverkene blir innkalt til et felles
nettverksmøte 17.mars hvor diskusjonen rundt videre prosess fortsetter.
Referat fra møtet er vedlagt.
Ikke alle kommuner er representert i de to nettverkene som nå skal slås sammen, men det er ønskelig med
deltakelse fra alle kommunene og sykehuset.
Første fellesmøte er berammet til den 17.mars kl. 09.00-12.00 på Helsehuset i Fredrikstad.
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Det er da ønskelig at kommunene sender 1-2 representanter fra ledelse og fagpersoner med læring,
mestring og /eller frisklivkompetanse.
Det anmodes om at Administrativt samarbeidsutvalg bistår med å få disse personene oppnevnt til
nettverket. Administrativt samarbeidsutvalg har også sitt neste møte den 17.mars hvor denne saken settes
opp til beslutning. Det innebærer at navn på deltakere til fellesmøtet må meldes inn til sekretariatet når de
foreligger og senest i møtet den 17.desember slik at det blir protokollført.
Drøfting 11.02.16:

Resultat av drøfting 11.02.16:
1. Administrativt samarbeidsutvalg foreslår deltakere til nettverk for forebygging og helsefremming
og melder disse inn til sekretariatet fortløpende frem mot 17.mars.
Drøfting 17.3.16:

Forslag til vedtak 17.3.16:
1. Administrativt samarbeidsutvalg foreslår følgende til nettverk for forebygging og helsefremming:
Aremark

Rakkestad

Astrid Rutherford

Askim

Rygge

Lene Marling

Eidsberg

Råde

Bente Rostad Hansen

Sarpsborg

Emma Haglund
Kjærsti Skjøren Lassen

Fredrikstad

Bent Olav Olsen
Hilde Freim
Per – Olov J. Fjeld

Halden

Skiptvet

Hobøl

Spydeberg

Hvaler

Sissel Grodås

Trøgstad

Marker
Moss

Våler
Agnethe Weiseth
Tone Iren Halvorsen

Sykehuset Østfold

Jeanette Bråthe
Eline Uthus
Inger-Tove Jentoft Van De
Vooren

DRØFTINGSSAKER
Sak 026-16 Samarbeidsavtaler knyttet til alle tjenester innen barnefeltet
Fagrådene i HSØ for habilitering, psykisk helse og barnemedisin, har samarbeidet om å utarbeide et notat
hvor en konkretiserer hvilke tema som kan inngå de standardiserte, generelle samarbeidsavtalene mellom
helseforetakene og kommunene.
I samarbeidet rundt barn og unge med behov for sammensatte og langvarige tjenester er mange instanser
både innad i spesialisthelsetjenesten, og i primærhelsetjenesten involvert. I tillegg er oftest andre
kommunale instanser involvert, som skole, PPT, helsestasjon, barnevern. Dette stiller særskilte krav til
samhandling og det er derfor vesentlig at avtalene beskriver tydelig de ulike instansenes ansvarsområder.
Det er spesielt nødvendig at det fremgår en tydelig avklaring av spesialisthelsetjenestens og kommunens
samlede ansvar, på tvers av avdelinger og instanser.
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I tillegg bør det i avtalene fremkomme hvordan man for den enkelte pasient sikrer et godt og
sammenhengende pasienttilbud.
Notat fra den nedsatte arbeidsgruppen følger vedlagt.
Drøfting 17.3.16:

Resultat av drøfting 17.3.16:
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering med de synspunkter som fremkom i
møtet.
2. Saken settes opp til beslutning i april møtet.

ORIENTERINGSSAKER
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Sak 027-16 Statistikk avviksmeldinger
Her er oversikt over samhandlingsavvik for 2015 som ikke er lukket og hvor fristen er passert. Saksbehandlingstid pr. 4.3.2016:
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Samhandlingsavvik for 2016 som ikke er lukket og hvor fristen er passert. Saksbehandlingstid pr. 4.3.2016:

Samhandlingsavvik for februar 2016. Saksbehandlingstid pr. 4.3.2016:

~9~

Forts. Samhandlingsavvik for februar 2016. Saksbehandlingstid pr. 4.3.2016:

Behandling 17.3.16:

Forslag til vedtak 17.3.16:
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering
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Sak 028-16 Statistikk utskrivningsklare pasienter
Oversikt over utskrevne pasienter innen somatikk for januar-desember 2015.
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Oversikt over utskrevne pasienter innen psykiatri pr. 1.3.2016 som har ligget for lenge:

Oversikt over pasienter som er definert som utskrivningsklare og som venter på utreise pr. 1.3.2016:
Antall av Personid
Kommune
Personid
Avdnavn
0101 HALDEN
18392 DPS Halden/ Sarpsborg
0106 FREDRIKSTAD
5591 DPS Fredrikstad
Totalsum

Sistepost
SP2
FP2

Utskrevetstarttid
29.02.16
29.02.16

Utskrevetsluttid
(tom)
(tom)

Behandling 17.3.16:

Forslag til vedtak 17.3.16:
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering
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Antall ventende dager
1
1

Totalt
1
1
2

Sak 029-16 Referat fra kliniske utvalg / annet
Det foreligger følgende referat:
a) Referat fra KAD 130116 (vedlagt)

Sak 030-16 Psykisk helsevern – barn og unge
I forbindelse med signalene fra regjeringen om at kommunene vil få ansvar for øyeblikkelig hjelp tilbud
innen psykisk helsevern i tilknytning til sine KAD-enheter fra 2017, så vil Bjørn Dønheim orientere litt om
tilbud/behov knyttet til barn og unge som har behov for døgnplasser innen psykisk helsevern. Bjørn
Dønheim er invitert til å komme kl.14.00

Sak 031-16 Nye nasjonale retningslinjer innen rusfeltet
Helsedirektoratet har utarbeidet to nye retningslinjer for rusfeltet som ble lansert 2.mars. Fagfolk og
brukere har deltatt i arbeidet. (se lenke)
Det settes opp en drøftingssak i møtet den 28.april hvor partene kan se på hva de nye retningslinjene vil
innebære ut fra et samhandlingsperspektiv.

Sak 032-16 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 033-16 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.

Sak 034-16 Info om endringer som kan påvirke den annen part

EVENTUELT
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