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BESLUTNINGSSAKER
Sak 035-16 Godkjenning av referat fra møte 17.mars 2016
Det har ikke kommet anmerkninger til det utsendte referatet. (vedlagt)
Behandling 28.4.16:

Forslag til vedtak 28.4.16:
1. Administrativt samarbeidsutvalg godkjenner referat fra 17.mars 2016

Sak 036-16 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.
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:
 Kommunene er ulikt organisert.
 Koordinerende enhet er kontaktpunktet.
 Retningslinje 2 er nylig revidert og bør være dekkende. Partene fortsetter implementeringen av
denne.
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.
Behandling 28.4.16:

Forslag til vedtak 28.4.16:
1. Administrativt samarbeidsutvalg anser at retningslinje 2 er dekkende også for samhandling innen
barnefeltet.
2. Partene fortsetter implementeringen av retningslinje 2.
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Sak 037-16 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:
 Bør se på hvordan planen skal implementeres
 Indre Østfold ønsker saken utsatt til neste møte
Vedtak 17.3.16
1. Administrativt samarbeidsutvalg utsetter saken til neste møte.
Siden forrige møte har Brukerutvalget SØ behandlet saken og fattet følgende vedtak knyttet til
implementering av planen:

Vedtak:
1. Brukerutvalget ønsker at det avholdes et dialogmøte i hver helsehusregion med representant(er)
fra Brukerutvalget tilstede i forhold til implementering av planen.

Behandling 28.4.16:

Forslag til vedtak 28.4.16:
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.
3. Administrativt samarbeidsutvalg slutter seg til at det i forbindelse med implementering av planen,
avholdes et dialogmøte i hver helsehusregion med representanter fra kommuner og sykehus samt
med brukerrepresentant(er).
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Sak 038-16 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.
Første fellesmøte ble avholdt den 17.mars kl. 09.00-12.00 på Helsehuset i Fredrikstad.
Det var enighet i Administrativt samarbeidsutvalg på møtet den 17.mars i sak 025-16 om at kommunene
skulle komme tilbake med oversikt over hvem som skal være representanter i nettverket på dagens møte.
Behandling 28.4.16:

Forslag til vedtak 28.4.16:
1. Administrativt samarbeidsutvalg vedtar følgende representasjon i nettverk for forebygging og
helsefremming:
Aremark

Rakkestad

Astrid Rutherford

Askim

Rygge

Lene Marling
Gry Hübenthal
Bente Rostad Hansen

Eidsberg
Fredrikstad

Halden

Ingrid Helene Brataas
Silje Bruland Lavoll
Bent Olav Olsen
Hilde Freim
Per – Olov J. Fjeld
Ann Sofie Næss
Willy Forsell
Jens Fredrik Aas

Hobøl
Hvaler

Marker
Moss

Råde
Sarpsborg

Emma Haglund
Kjærsti Skjøren Lassen

Skiptvet

Spydeberg
Sissel Grodås
Johan Alexander
Hüthner Eelco
Bjørg Olsson

Trøgstad

Agnethe Weiseth
Tone Iren Halvorsen

Sykehuset Østfold

Våler

Helén Christoffersen
May Lin Sørensen Måleng
Wenche Hansen

Jeanette Bråthe
Eline Uthus
Inger-Tove Jentoft Van De
Vooren
Unni Fylling Eriksen

Fylkesmannen Solveig Hagelskjær
Helsehuset IØ Heidi Novak
Hilde Orderud

Sak 039-16 Endret sammensetting i fagutvalg for kommunale akutt døgnplasser (KAD)
Det er/vil bli endringer i sammensetningen / representasjon i fagutvalg KAD fra den 1. mai 2016
 Nåværende leder, Anders Schönbeck, fratrer utvalget og Fredrikstad kommune har meldt inn
Nenad Damjanic som ny representant.
 Merete Jansen, akuttmottaket SØ har fratrådt. Line Fjell, seksjonsleder akuttmottaket i Østfold har
erstattet henne
 Bjørg Tandberg, brukerrepresentant, erstattes av Svein Gurvin (pga. nytt brukerutvalg)
 Indre Østfolds representant, Espen Storeheier, forslås som ny leder av utvalget
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Behandling 28.4.16:

Forslag til vedtak 28.4.16:
1. Administrativt samarbeidsutvalg vedtar følgende representasjon i fagutvalg KAD fra 1.mai 2016:
Mosseregionen
Fredrikstadregionen
Indre Østfoldregionen
Sarpsborgregionen
Haldenregionen
Fastlegerepresentant

Thor Løken
Nenad Damjanic
Espen Storeheier
Nina Mikkelsen
Bente Flaten Navarro
Dag Eivind Syverstad

Sykehuset Østfold
Sykehuset Østfold
Sykehuset Østfold
Sykehuset Østfold
Sykehuset Østfold
Brukerrepresentant

Line Fjell
Odd Petter Nilsen
Eivind Reitan
Nezar Raouf
Liv Marit Sundstøl
Svein Gurvin

2. Espen Storeheier oppnevnes til leder for utvalget.
3. Odd Petter Nilsen oppnevnes til sekretær for utvalget.

DRØFTINGSSAKER
Sak 040-16 Innovasjonsprosjekter
Bakgrunn
Saken legges frem for ADMS for å gi en orientering om innovasjonsarbeid ved Sykehuset Østfold.
Målet med all innovasjon er å utvikle nye og bedre produkter og tjenester for morgendagens
pasientbehandling. Innovasjon skal være en integrert og tydelig del av sykehusets virksomhet, skape verdi
gjennom bedre pasientbehandling og nye behandlingsrutiner og dermed bidra til optimal ressursbruk og
økonomisk gevinst.
For å imøtekomme fremtidige utfordringer som voksende helseutgifter, aldrende befolkning, mangel på
fagpersonell og lignende er det et stort behov for å utvikle nye produkter og tjenester i sykehuset og i
samhandling med førstelinjetjenesten.
En forutsetning for samhandling om innovasjon er at partene er klar over pågående og planlagte
aktiviteter, og at man ser samarbeidsmuligheter. Sykehuset Østfold HF fikk tildelt midler til seks nye
innovasjonsprosjekter desember 2015. I enkelte av disse prosjektene er det ønskelig med bidrag fra
førstelinjetjenesten. Under finnes en oversikt over pågående innovasjonsprosjekter i Sykehuset Østfold.
Prosjekter som det er spesielt ønskelig å samarbeide om, er markert i lyseblått.

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tittel
Fjernoppfølging av kreftpasienter i hjemmet
Videreutvikling av VAP med bygging av generisk plattform for apputvikling og forvaltning
Videreutvikling av Kinect-multisensorteknologi – fra spill til pasientovervåkning
App for ad hoc administrasjon av medikamenter ved bruk av smarttelefon
Spillteknologi som plattform for innovasjon
VRT ved behandling av angstlidelser
Desentral blodprøvetaking ved bruk av smarttelefon
Sikker og stabil dataoverføring til/fra ambulansetjenesten (del av OFU)
Skulderforløser til bruk ved fødsler der skulder sitter fast når hodet er forløst
Multikniv for fjerning av svulster i bryst
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Varighet
2016-2017
2016-2017
2016-2017
2016-2017
2016-2017
2016-2017
20152015-2016
2015-2017
2015-2017

Ved å bli med på dette, vil kommunene kunne få mulighet til:
 Å teste ut aktuell teknologi (hvis ønskelig og mulig)
 Å komme med innspill ut i fra egne behov og dermed bidra til å utvikle en tjeneste/et utstyr med
et bredere anvendelsesområde
 Å inkluderes i nytenkende grupper
Ingunn Olsen, innovasjonssjef SØ er invitert til kl. 12.30 for å orientere om saken.
Drøfting 28.4.16:

Resultat av drøfting 28.4.16:
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering.

Sak 041-16 Nye nasjonale retningslinjer innen rusfeltet
Helsedirektoratet har utarbeidet to nye retningslinjer for rusfeltet som nå er lansert. Fagfolk og brukere
har deltatt i arbeidet. (se lenke)
De nye retningslinjene er:
 Avrusning: Gir anbefalinger for rusmidler som gir spesielle utfordringer ved avrusning, som for
eksempel alkohol og opioider. I tillegg gir retningslinjen anbefalinger knyttet til akutt/øyeblikkelig
hjelp innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling og poliklinisk avrusning.
 Behandling og rehabilitering: Gir anbefalinger for et bredt spekter av behandlings- og
rehabiliteringsinnsatser. Avhengighet av spill eller doping har egne anbefalinger. Anbefalingene
omhandler ikke tiltak for å hindre at man begynner med alkohol/narkotika.
Alle ledd i helsetjenesten har ansvar for å sikre at nasjonale retningslinjer blir kjent og etterlevd, samt å
sikre god kvalitet i tjenestene. I tillegg vil to kompetansetjenester følge implementeringen av
retningslinjene for å finne ut om anbefalingene brukes i praksis. Kompetansetjenestene skal også
understøtte tjenestene generelt i arbeidet med å implementere retningslinjer, veiledere og
kunnskapsbasert praksis.
Administrativt samarbeidsutvalg må drøfte i hvilken grad de nye retningslinjene påvirker samhandlingen
mellom SØ og kommunene og om en har de nødvendige verktøy som skal til for å kunne følge opp
retningslinjene i praksis.

Drøfting 28.4.16:

Resultat av drøfting 28.4.16:
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til foreløpig orientering.
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Sak 042-16 Rapporter om Samhandling
Statens helsetilsyn utga en rapport om «Samhandling om utskrivning av pasienter fra
spesialisthelsetjenesten til kommunen», i mars 2016 (1/2016).
Helsetilsynet oppsummerer i denne rapporten funn fra det landsomfattende tilsynet i 2015.
Tilsynet avdekket at pasienter fikk for lite informasjon om behandlingen på sykehuset og hva som skulle
skje når de kom hjem. Tilsynet viste også alvorlig svikt i samhandlingen mellom sykehus og kommune.
Overføring av informasjon mellom sykehus og kommune var det området hvor fylkesmennene fant flest
lovbrudd og forbedringsområder. Dette handlet dels om måten informasjon ble oversendt på, men også
om mangler ved innholdet, eksempelvis om pasientens helsetilstand, funksjons-vurdering og
legemiddelinformasjon. Når vesentlig pasientinformasjon mangler eller er ufullstendig, kan det få alvorlige
konsekvenser for den pasientbehandlingen kommunen skal yte.
Som bakgrunn for Helsetilsynets rapport foreligger det i Østfold tilsynsrapport fra:
 Fredrikstad kommune
 Askim kommune
 Sykehuset Østfold

Vi ser av samhandlingsavvikene i Østfold at det er ved utskrivning de fleste avvikene skjer. Mangel på
epikriser og/eller sykepleiedokumentasjon samt mangelfull/uriktig medikamentoversikt er blant
gjengangerne.
Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av
samhandlingsreformen (Dokument 3:5 (2015–2016)) har også fokus på utskrivningsklare pasienter.
I rapporten finner vi: «Helse- og omsorgsdepartementet mener at samhandlingsreformens virkemidler
knyttet til utskrivningsklare pasienter har hatt stor effekt. Kommunene tar imot utskrivningsklare pasienter
tidligere enn før, og kommunene har i stor grad vært i stand til å ta imot disse pasientene. Forventningen
var at utskrivningsklare pasienter i vesentlig mindre grad skulle bli liggende på sykehus. Ifølge
departementet må det da forventes at pasientene er sykere når de blir skrevet ut, enn det som var vanlig
tidligere. Det hevdes fra flere hold at sykehusene har endret definisjonen for når de anser en pasient som
utskrivningsklar. Departementet har ikke på en systematisk måte undersøkt om dette stemmer.
Departementet mener at dersom kommunene opplever at sykehusene har endret utskrivningspraksisen
på en måte som oppleves som uheldig eller uforsvarlig, må kommunene gå i lokale, faglige dialoger med
sykehusene og eventuelt involvere Fylkesmannen dersom de ikke blir enig med sykehuset om dette.»
Informasjonsutveksling mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten er sentralt i
samhandlingen og det omtales i rapportens kap. 6.2.2.
I spørreundersøkelsene til helseforetakene, kommunene og fastlegene ble de spurt om kvaliteten på
meldingene. Flere sykehus opplyser i intervju at for å kunne gi pasientene best mulig behandling når de
blir lagt inn på sykehus, har sykehuset behov for informasjon om pasientenes funksjonsnivå og
medikamentliste. I spørreundersøkelsen er 65 prosent av helseforetakene helt eller delvis enig i at
informasjonen om pasientens funksjonsnivå ofte er mangelfull, mens 71 prosent er helt eller delvis enig i
at medikamentlisten ofte er ufullstendig. Alle helseforetakene som er intervjuet, mener at de får for dårlig
informasjon fra primærhelsetjenesten om hvilke legemidler pasientene bruker.
Ved utskrivning fra sykehus skal epikrise (sammenfatning av journalopplysninger) eller tilsvarende
informasjon sendes til helsepersonell i primærhelsetjenesten så raskt som mulig for at disse skal kunne
vite hvilket behandlingsbehov pasienten har, og på den måten kunne gi pasienten forsvarlig oppfølging. Et
flertall av kommunene opplever at informasjonen de mottar fra sykehuset, er god nok til at de kan vite
hvilket behandlingsbehov pasienten har. Drøyt en tredel av kommunene opplever imidlertid at denne
informasjonen ikke er god nok.
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Drøfting 28.4.16:

Resultat av drøfting 28.4.16:
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til foreløpig orientering.

Sak 043-16 Søknader om samhandlingsmidler april 2016
Administrativt samarbeidsutvalg godkjente i sak 74-14 retningslinjen og søknadsskjema for tildeling av
samhandlingsmidler. Som konsekvens av saksbehandling har det senere blitt foretatt noen
justeringer/presiseringer i retningslinjen.
I forbindelse med tildeling av samhandlingsmidler i sak 078-15 vedtok Administrativt samarbeidsutvalg
i pkt.
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.
I sak 006-16 vedtok Administrativt samarbeidsutvalg å benytte samhandlingsmidler til
praksiskompensasjon for fastleger i Samarbeidsutvalg for fastleger (SUFF). Det ble i forbindelse med denne
saken også opplyst at HSØ ville tildele sykehuset samhandlingsmidler for 2016.
Sekretariatet har sørget for utlysning av midlene i tråd med tidligere praksis.
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Samhandlingsmidlene er tenkt brukt som sykehusets bidrag til samarbeidsprosjekter med kommunene for
å finne gode tiltak som understøtter samhandlingsreformen.
I tildelingsbrevet fra HSØ for 2016 står det:
Midlene overført til samarbeidsutvalget skal tildeles prosjekter/arbeid som understøtter intensjonene i
samhandlingsreformen.
1. Overføring av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til kommunene
2. Desentrale og ambulante spesialisthelsetjenester i samarbeid med kommunene.
3. Gjensidig kompetanseoppbygging
4. Utvikling av nye driftsmodeller i tråd med samhandlingsreformens mål.
5. Prosjekter innen fagområdene rehabilitering, psykisk helse og/eller rusbehandling vurderes som særlig
aktuelle.

Søknadsfrist for å søke på samhandlingsmidler er satt til 1. april og 1. oktober.
Administrativt samarbeidsutvalg beslutter tildeling.
Innen fristen 1.april 2016 er det kommet søknader fra følgende:
a) SØ/DPSF-Fredrikstad/Hvaler – pas med alvorlig psyk. lidelse
b) SØ-Fredrikstad – sårpasienter
c) SØ/SLB-Halden/Aremark – kreftpasienter

Søknader med vedlegg er publisert på sykehusets hjemmesider:
http://www.sykehuset-ostfold.no/fagfolk_/samhandling_/samhandlingkommunehelsetjenesten_/Sider/Søknad-på-samhandlingsmidler.aspx

Administrativt samarbeidsutvalg hadde kr. 1 160 750 som ble avsatt til USK og KAD. I tillegg er det vedtatt
å yte praksiskompensasjon til fastleger i SUFF. Sekretariatet vil anbefale at det reserveres 750 000 til disse
tre områdene. Med årets bevilgning fra HSØ vil det da være 1 260 750 til disposisjon til
samhandlingssøknader.
Hvis Administrativt samarbeidsutvalg ikke finner grunnlag for å dele ut hele beløpet i denne runden, så blir
det ny utlysning 1.oktober i år.

Drøfting 28.4.16:

Resultat av drøfting 28.4.16:
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til foreløpig orientering.
2. Saken settes opp til beslutning i juni møtet.
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Sak 044-16 Pasienter med skadelig bruk / avhengighet av alkohol.
Det er et behov for at sykehuset Østfold HF og kommunene i Østfold setter fokus på skadelig
bruk/avhengighet til alkohol. Det bør utarbeides helhetlig pasientforløp, «hjem til hjem», for pasienter
med skadelig bruk / avhengighet av alkohol.
Bakgrunn for saksfremlegget
 Alkohol kan føre til helseskader
Alkohol er en medvirkende årsak til mer enn 60 somatiske sykdommer og
mer enn 200 ulike sykdoms- og skadetilstander (WHO)
 Oppdragsdokumentet til helseforetakene 2013 og 2014
«Det er et mål å etablere system ved somatiske avdelinger for å fange opp pasienter med underliggende
rusproblemer og evt. henvise disse videre til tverrfaglig spesialisert behandling».
 Oppdragsdokumentet til helseforetakene 2013 og 2014
«Alle helseforetak skal i 2014 tilrettelegge for helhetlige pasientforløp og utvikle behandlingslinjer for
sykdomsgruppene hjerneslag, prostatakreft, hoftebrudd, samt for pasienter med skadelig bruk /
avhengighet av alkohol».
 Oppdragsdokumentet til helseforetakene 2015
«Det skal være etablert rutiner som sikrer at pasienter innen PHV og TSB får behandling for somatiske
lidelser og tilsvarende at pasienter som behandles for somatiske lidelser også får tilbud om behandling for
psykiske lidelser og /eller rusproblemer».
 Fra nasjonal retningslinje behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet gis
det følgende anbefaling
«Den somatiske helsetjenesten bør ha et kontinuerlig fokus på hvordan pasienter med rus- og
avhengighetstilstander kan fanges opp og gis tilbud om hjelp».
 Fra nasjonal retningslinje avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler gis det følgende
anbefaling
«Pasienter som legges inn på somatiske eller psykiatriske enheter, bør kartlegges/screenes for
rusmiddelproblemer. Pasienter som har rusmiddelproblemer, bør henvises til adekvat hjelp i kommune
eller TSB».
 I tillegg er det i veileder «Sammen om mestring» definert i hovedforløp 1, 2 og 3 som gjelder
tilstander knyttet til alkohol
 Det er opprettet en regional nettverksgruppe for erfaringsutveksling og pådriver for utarbeidelse
og implementering av pasientforløp alkohol
Med bakgrunn i dette anbefales det at Administrativt samarbeidsutvalg nedsetter et klinisk utvalg som får
mandat til å utarbeide et forslag til pasientforløp alkohol, som skal godkjennes i Administrativt
samarbeidsutvalg og implementeres.
Deltakere bør være fra spesialisthelsetjenesten, kommuner, brukerorganisasjoner og fastlege
(praksiskonsulent).

Drøfting 28.4.16:

Resultat av drøfting 28.4.16:
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til foreløpig orientering.
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Sak 045-16 Nedsette arbeidsgruppe – 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». Pris i 2016 er kr 3,28/innbygger.
I forbindelse med at seksjon for smittevern har sett at det i økende grad 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) så
ble det fremmet sak om å styrke avdelingens tjenester rettet mot kommunene med en 50 %
hygienesykepleierstilling.
Smittevernavdelingen fremholdt også at det bør fokuseres mer på smittevern / antibiotikabruk /
infeksjoner i Helsehus med KAD-plasser som er opprettet de siste årene, samt at det kreves langt mer
aktivitet nå enn før, innen overvåkning av nosokomiale infeksjoner og antibiotikabruk i kommunale
institusjoner fra sentrale instanser (Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet).
Administrativt samarbeidsutvalg har behandlet saken flere ganger i løpet av perioden november 2015 –
mars 2016. Det er enighet om at den tjenesten kommunene har fått fra smittevernavdelingen her en vært
fornøyd med, men det er ikke konsensus om en utvidelse med 50 % stilling.
Administrativt samarbeidsutvalg ønsker å sette ned en arbeidsgruppe som ser på hele avtaleteksten.
Arbeidsgruppen bør vurdere om det er hensiktsmessig å utarbeide en basisavtale med tilleggsavtale(er) på
tjenester som kommunene kan kjøpe av sykehuset ved behov.
For 2016 har følgende kommuner undertegnet smittevernavtale: Askim, Rakkestad, Trøgstad, Våler,
Aremark, Marker, Rygge, Råde, Eidsberg, Halden, Moss, Sarpsborg, Skiptvet og Spydeberg.
Sykehuset Østfold her ikke mottatt signert avtale for 2016 fra: Hobøl, Fredrikstad og Hvaler kommune.
I avtaleteksten heter det at: «Denne avtalen gjelder fra 1/1-2016 og videre for ett kalenderår ad gangen,
dersom den ikke helt eller delvis er sagt opp av en av partene innen 1. juli året før.»
Avtalepartene må derfor vurdere om dagens avtale skal sies opp innen 1. juli i år eller om en tar sikte på at
arbeidsgruppen fullfører sitt arbeid og at forslag til ny smittevernavtale med eventuelle tilleggsavtaler blir
godkjent av Administrativt samarbeidsutvalg før gjeldende avtale sies opp. Det siste innebærer i praksis at
ny avtale ikke kan få gyldighet før i 2018.
Som nevnt innledningsvis var Østfold først ute med en smittevernavtale med kommuner i
opptaksområdet. Andre sykehus har kommet etter. Sykehuset innlandet har inngått avtale med
kommunene som også innebefatter hjemmetjenesten i kommunene. Her opererer en med en pris per
innbygger på kr. 6,-. Avtalen Sykehuset innlandet har inngått omfatter ikke KAD-plasser, men det er trolig
at dette vil komme inn i fremtidige avtaler. Avtalen har også en egen prisliste for kommuner som ikke har
inngått avtale og det står i avtaleteksten:
Til informasjon til avtalekommunene kan nevnes at kommuner som ikke har inngått avtale med oss som her
skissert, men trenger bistand, må forholde seg til følgende:
 Kr 10.000,- Infeksjonskontrollprogram
 Kr 1000,- Oppdatering av infeksjonskontrollprogram
 Kr 1000,- Pr time for konsulentbistand / undervisning
 Kr 350,- Pr time for reise samt statens satser for kjøregodtgjørelse
 Kr 500,- Pr prosedyre
 Kr 1.500 Sårperm
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Dette er en modell som arbeidsgruppen må vurdere om Østfold også skal benytte.
En felles avtale er selvsagt det som enklest lar seg administrere og som har størst forutsigbarhet.
En basisavtale med tilleggsavtale for tjenester som kan kjøpes ved behov vil gi økte administrative
kostnader og trolig også noe høyere pris både på basistjenester og på tilleggstjenester.
Arbeidsgruppen kan formelt bli nedsatt etter vedtak i Administrativt samarbeidsutvalg 2.juni.
Forslag til ny avtaletekst kan tidligst drøftes 1.september og besluttes 13.oktober. Det forutsetter at
forslag til avtaletekst er ferdig 15.augst når sakspapirene skal sendes ut. Alternativt kan beslutning
først foreligge 24.november hvis forslag til avtaletekst er ferdig ultimo september.
Drøfting 28.4.16:

Resultat av drøfting 28.4.16:
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til foreløpig orientering
2. Det tas sikte på å nedsette en arbeidsgruppe i juni-møtet og utarbeide mandat for dette.

ORIENTERINGSSAKER
Sak 046-16 Behov for KAD innen kommunal rustjeneste
Sykehuset Østfold ved tverrfaglig spesialisert rusbehandling, finansierer i betydelig omfang lavterskel
korttidsopphold for pasienter/brukere med rusmiddelproblemer/avhengighet. Dette særskilt i etterkant av
avgiftning/abstinensbehandling i egne tiltak, og da primært ved Blå Kors Hauga. Formålet er stabilisering
og omsorgsrettede tiltak.
Av prioriteringshensyn vil vi måtte avvikle vårt bidrag til disse viktige tjenestene.
På denne bakgrunn ser vi behovet for kommunale døgnplasser for denne målgruppen, i tilknytning til
etableringen av «KAD-senger» innen kommunal psykisk helsearbeid og rustjenester i 2017.
Bernt Werner Pettersen vil orientere om saken.

Forslag til vedtak 28.4.16:
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering.
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Sak 047-16 Statistikk avviksmeldinger
Her er oversikt over samhandlingsavvik for 2015 som ikke er lukket og hvor fristen er passert. Saksbehandlingstid pr. 14.4.2016:

Postadresse

Besøksadresse

Telefon

E-postadresser

Sykehuset Østfold HF
Postboks 300, 1714 Grålum

Tune teknikeren
Tuneveien 20
1710 Sarpsborg

Sekretariat
913 55 288

Leder Lise.Wangberg.Storhaug@moss.kommune.no
Sekretariat Jon.Jaeger.Gasvatn@so-hf.no
Internett www.sykehuset-ostfold.no
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Samhandlingsavvik for januar-februar 2016 som ikke er lukket og hvor fristen er passert. Saksbehandlingstid pr. 14.4.2016:
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Samhandlingsavvik for mars 2016:

Behandling 28.4.16:

Forslag til vedtak 28.4.16:
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering
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Sak 048-16 Statistikk utskrivningsklare pasienter
Oversikt over utskrevne pasienter innen somatikk for januar-februar 2016:
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Oversikt over utskrevne pasienter innen psykiatri pr. 4.4.2016 som har ligget for lenge:
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Oversikt over pasienter som er definert som utskrivningsklare og som venter på utreise pr. 4.4..2016:

Behandling 28.4.16:

Forslag til vedtak 28.4.16:
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering
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Sak 049-16 Referat fra kliniske utvalg / annet
Det foreligger følgende referat:
a) Referat fra KAD 16.mars 2016 (vedlagt)

Sak 050-16 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 051-16 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 052-16 Info om endringer som kan påvirke den annen part



Omstilling av døgnkapasiteten ved DPS – kapasitet, innhold og struktur
Prosjekt for reduksjon av reinnleggelser for pasienter med KOLS og hjertesykdommer

EVENTUELT


Postadresse

Besøksadresse

Telefon

E-postadresser

Sykehuset Østfold HF
Postboks 300, 1714 Grålum

Tune teknikeren
Tuneveien 20
1710 Sarpsborg

Sekretariat
913 55 288

Leder Lise.Wangberg.Storhaug@moss.kommune.no
Sekretariat Jon.Jaeger.Gasvatn@so-hf.no
Internett www.sykehuset-ostfold.no
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VEDLEGG
Tilbake

Vedlegg sak 035-16 Ref. 17.mars 2016
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Tilbake

Vedlegg sak 036-16 Samarbeidsavtaler - barnefeltet
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Tilbake

Vedlegg sak 037-16 Revisjon lokal plan - tvang

Postadresse

Besøksadresse

Telefon

E-postadresser

Sykehuset Østfold HF
Postboks 300, 1714 Grålum

Tune teknikeren
Tuneveien 20
1710 Sarpsborg

Sekretariat
913 55 288

Leder Lise.Wangberg.Storhaug@moss.kommune.no
Sekretariat Jon.Jaeger.Gasvatn@so-hf.no
Internett www.sykehuset-ostfold.no
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Tilbake

Vedlegg sak 049-16 a Referat KAD 160316

Postadresse

Besøksadresse

Telefon

E-postadresser

Sykehuset Østfold HF
Postboks 300, 1714 Grålum

Tune teknikeren
Tuneveien 20
1710 Sarpsborg

Sekretariat
913 55 288

Leder Lise.Wangberg.Storhaug@moss.kommune.no
Sekretariat Jon.Jaeger.Gasvatn@so-hf.no
Internett www.sykehuset-ostfold.no
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