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Sekretariat Jon.Jaeger.Gasvatn@so-hf.no
Internett www.sykehuset-ostfold.no

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

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. Notatet fra arbeidsgruppen fulgte
saken.
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:

Vedtak 28.4.16:
1. Administrativt samarbeidsutvalg anser at retningslinje 2 er dekkende også for samhandling
innen barnefeltet.
2. Partene fortsetter arbeidet med implementeringen av retningslinje 2.

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. Utvalgets sluttrapport fulgte saken.
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
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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:
 Bør endre navn på dokumentet fra lokal plan til lokal retningslinje
 Bør se på status gjennom et årlig dialogmøte i hver helsehusregion
 Tredje kulepunkt i forhold til implementering av planen (s.34 i saksheftet) endres fra
«Informasjonsflyt til leger…» til «Tilbud om informasjon til leger…»
Vedtak 28.4.16:
1. Dokumentets navn endres til «Lokal retningslinje for redusert og riktig bruk av tvang»
2. Administrativt samarbeidsutvalg godkjenner revidert retningslinje med det endringsforslag som
fremkom i møtet.
3. Administrativt samarbeidsutvalg slutter seg til at det i forbindelse med implementering av
retningslinjen, avholdes et dialogmøte i hver helsehusregion med fokus på bruk av kriseplan samt
punkter i retningslinjen som i denne sammenheng er relevant for samhandlingen.
Representanter fra kommuner og sykehus samt brukerrepresentant(er) inviteres til dialogmøtet.
4. Det tas sikte på å avholde et årlig dialogmøte i hver helsehusregion for å se på status.

Sak 038-16 Deltakere til nettverk for forebygging og helsefremming
Det var enighet i sak 025-16 om at kommunene skulle komme tilbake med oversikt over hvem som
skal være representanter i nettverket for forebygging og helsefremming.
Behandling 28.4.16:

Vedtak 28.4.16:
1. Administrativt samarbeidsutvalg vedtar følgende representasjon i nettverk for forebygging
og helsefremming:
Aremark
Askim
Eidsberg
Fredrikstad

Halden

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

Råde
Sarpsborg

Emma Haglund
Kjærsti Skjøren Lassen

Skiptvet

Hobøl
Hvaler

Astrid Rutherford
Lene Marling
Gry Hübenthal
Janicke Edvardsen

Spydeberg
Sissel Grodås
Johan Alexander Hüthner Eelco
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Trøgstad

Helén Christoffersen
May Lin Sørensen Måleng
Wenche Hansen

Marker

Bjørg Olsson

Våler

Moss

Agnethe Weiseth
Tone Iren Halvorsen
Fylkesmannen Solveig Hagelskjær

Sykehuset Østfold

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

Sak 039-16 Endret sammensetting i fagutvalg for kommunale akutt døgnplasser
(KAD)
Sammensetningen / representasjon i fagutvalg KAD endres fra den 1. mai 2016
Behandling 28.4.16:

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.

Sak 039 b-16 Nedsette arbeidsgruppe for å se på beredskapssamarbeid
Saken ble lagt frem som en tilleggssak på bakgrunn av et møte om temaet mellom
kommuneoverleger og sykehuset den 18.april. då.
Behandling 28.4.16:

Vedtak 28.4.16:
1. Administrativt nedsetter en arbeidsgruppe bestående av:
Kommunene
Kommunene
Kommunene
Fastlegene

Heidi Novak
Grete Vidar
Halvard Bø
Benny Adelved

Sykehuset Østfold
Sykehuset Østfold
Sykehuset Østfold

Bo Skauen
Sidsel Hagen
Odd Petter Nilsen

2. Arbeidsgruppen ser på retningslinje 11 og retningslinje 5 i samarbeidsavtalen samt
Sykehusets internprosedyre «Utskrivning av sengeliggende pasienter til kommunene i en
beredskapssituasjon».
3. Arbeidsgruppen legger frem sine anbefalinger for Administrativt samarbeidsutvalg i løpet av
inneværende år.
4. Samhandlingsavdelingen kaller inn til første møte i arbeidsgruppen.
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DRØFTINGSSAKER
Sak 040-16 Innovasjonsprosjekter
Ingunn Olsen, innovasjonssjef SØ orienterte om innovasjonsarbeid ved Sykehuset Østfold.
Sykehuset Østfold HF fikk tildelt midler til seks nye innovasjonsprosjekter desember 2015. I enkelte
av disse prosjektene er det ønskelig med bidrag fra førstelinjetjenesten.
Drøfting 28.4.16:

Presentasjonen sendes ut sammen med referatet
Resultat av drøfting 28.4.16:
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering og de aktuelle kommunene melder
sin interesse til innovasjonssjefen ved SØ.

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. Bernt Werner Pettersen redegjorde for innholdet i retningslinjene.
Administrativt samarbeidsutvalg drøftet i hvilken grad de nye retningslinjene påvirker samhandlingen
mellom SØ og kommunene.

Drøfting 28.4.16:
 Administrativt samarbeidsutvalg drøftet i hvilken grad de nye retningslinjene påvirker
samhandlingen mellom SØ og kommunene.
Resultat av drøfting 28.4.16:
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering.

Sak 042-16 Rapporter om Samhandling
Statens helsetilsyns rapport om «Samhandling om utskrivning av pasienter fra
spesialisthelsetjenesten til kommunen» (mars 2016) samt Riksrevisjonens undersøkelse av
ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen var
grunnlag for drøftingene.
Drøfting 28.4.16:

Resultat av drøfting 28.4.16:
1. Administrativt samarbeidsutvalg utsetter saken til neste møte.

Sak 043-16 Søknader om samhandlingsmidler april 2016
Det har vært foretatt utlysning av samhandlingsmidler med søknadsfrist 1.april 2016.
Innen fristen 1.april 2016 hadde det kommet inn søknader fra følgende:
a) SØ/DPSF-Fredrikstad/Hvaler – pas med alvorlig psyk. lidelse
b) SØ-Fredrikstad – sårpasienter
c) SØ/SLB-Halden/Aremark – kreftpasienter
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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.

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.
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.
Drøfting 28.4.16:
 Må se på pasientforløpene rundt dette som er utarbeidet i Vestre Viken. Tar sikte på å få en
presentasjon/gjennomgang av disse på neste møte

http://www.vestreviken.no/pasient_/sykdom-og-behandling_/risikofylt-alkoholforbruk_
Resultat av drøfting 28.4.16:
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til foreløpig orientering.
2. Saken settes opp til ny drøfting i juni-møtet

Sak 045-16 Nedsette arbeidsgruppe – smittevernavtale
Administrativt samarbeidsutvalg ønsker å sette ned en arbeidsgruppe som ser på avtaleteksten
knyttet til smittevernavtale.
Drøfting 28.4.16:
 Må ha med deltakere fra alle helsehusregionene
 Arbeidsgruppe består (foreløpig) av:
Mosseregionen
Sykehuset Østfold
Fredrikstadregionen
Alice Moræus
Sykehuset Østfold
Indre Østfoldregionen
Silje Bruland Lavoll
Sykehuset Østfold
Sarpsborgregionen
Astrid Rutherford
Sykehuset Østfold
Haldenregionen
Sykehuset Østfold

Jon Birger Haug
Odd Petter Nilsen
Gro Bøhler

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
Saken trukket!
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Sak 047-16 Statistikk avviksmeldinger
Oversikt over samhandlingsavvik for 2015 som ikke er lukket og hvor fristen er passert ble lagt frem.
Samhandlingsavvik for januar-februar 2016 som ikke er lukket og hvor fristen er passert ble lagt frem.
Samhandlingsavvik for mars 2016 ble lagt frem.
Behandling 28.4.16:

Vedtak 28.4.16:
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering

Sak 048-16 Statistikk utskrivningsklare pasienter
Oversikt over utskrevne pasienter innen somatikk for januar-februar 2016 ble lagt frem.
Oversikt over utskrevne pasienter innen psykiatri pr. 4.4.2016 som har ligget for lenge ble lagt frem.
Oversikt over pasienter som er definert som utskrivningsklare og som venter på utreise pr. 4.4..2016
ble lagt frem.
Behandling 28.4.16:

Vedtak 28.4.16:
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering

Sak 049-16 Referat fra kliniske utvalg / annet
Referat fra KAD 16.mars 2016 ble lagt frem.

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.
Indre Østfold har fått 5 millioner kroner og prosjekt for Innovativ rehabilitering er nå startet opp.
Vil komme til Administrativt samarbeidsutvalg over sommeren for å presentere prosjektet.

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 DPS døgnbehandling – kapasitet, innhold og struktur
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Myndighetene utfordrer sykehusene på fortsatt å dreie innsatsen innenfor psykisk helsevern
fra døgnopphold til poliklinikk og dagbehandling
SØ har bestemt å legge ned 10 senger i DPS Fredrikstad. Disse har hatt lavt belegg over tid.
Dette vil frigi ressurser til å styrke poliklinisk tilbud. Tar sikte på at alt er på plass i august.
Samtidig har arbeidet med å utrede en alternativ modell/struktur for det samlede
døgnbehandlingstilbudet innenfor DPSene i Østfold blitt påbegynt.


Prosjekt for reduksjon av reinnleggelser for pasienter med KOLS og hjertesykdommer
Har startet kartleggingsstudie i forhold til kronikere og reinnleggelser. Skal være ferdig innen
utgangen av juni. Resultatene vil bli lagt frem for Administrativt samarbeidsutvalg.



Sykehuset flytter i nær framtid inn i Glengsgata 19 i Sarpsborg. Navnet på bygget vil bli
Sykehuset Østfold Sarpsborgklinikken.
Følgende seksjoner vil ha disse flyttedatoene:
24. mai Ungdomspsykiatrisk poliklinikk
26. mai Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk i Sarpsborg
31. mai Sosialmedisinsk poliklinikk i Sarpsborg
2. juni DPS-Halden Sarpsborg, poliklinikken i Sarpsborg
7. juni Habiliteringstjenesten for voksen
14. juni Habiliteringstjenesten for barn og ungdom



CT-maskinen i Indre Østfold har nå gått i stykker. Det er ikke økonomisk forsvarlig å reparere.
Maskinen har blitt benyttet kun til en pasient pr.mnd i løpet av de siste 4 mnd. så behovet
har ikke vært stort.



SØ avvikler sitt bidrag til lavterskel korttidsopphold i private behandlingsinstitusjoner for
pasienter/brukere med rusmiddelproblematikk/avhengighet.

EVENTUELT








Det har kommet frem spørsmål knyttet til om pasienter i diagnostisk sløyfe, som er innom
Sykehuset og sendes tilbake til kommunal akutt døgnplass (KAD), skal betale egenandel.
Samhandlingsavdelingen sjekker ut.
Når det gjelder retningslinje 15 – de som har med seg følgepersonell f.eks. brukerstyrt
personlig assistent (BPA), så er det ulik praksis og i varierende grad kjennskap til avtalen og
tilhørende skjemaer på sykehusets avdelinger. Det skal alltid skrives avtale hvis sykehuset
skal faktureres for kommunalt følgepersonell. Begge parter plikter å sørge for at avtale
skrives. Samhandlingsavdelingen ser på saken.
Det vises til mail fra sykehuset hvor det henstilles til primærhelsetjenesten om å sende med
medisiner (multidose-dosetter) til de første døgn for pasienter som legges inn fra kommunal
helsetjeneste. Kommunene finner dette problematisk i mange tilfelle. – Sykehuset henstiller
til at det gjøres der hvor det er praktisk mulig.
En sak knyttet til palliasjon – anbefales meldt inn som samhandlingsavvik.

~9~




Styret i HSØ behandler 18.5.16, saken om hvorvidt Vestby kommune skal være en del av SØ
opptaksområde.
Sykehuset har etterspurt i departementet om det er noe nytt knyttet til KAD–rus/psykiatri
Det vises til at bakgrunnen for å innføre plikten fra 2017 er at brukere med psykisk helse- og
rusmiddelproblemer ikke skal diskrimineres, men ha lik rett til et kommunalt tilbud om
øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Slik SØ har oppfattet det ser dette ut til å ville innebære,
som i somatikken, at tilbudet skal kunne etableres med den allmennmedisinske- og øvrige
kompetansen som finnes i kommunen. Føringene fra departementet er at det innen psykisk
helse- og rusfeltet er svært få oppholdsdøgn som kan legges til grunn for en overføring fra
spesialisthelsetjenesten til kommunene. Innføring av plikten kan derfor ikke forstås som en
oppgaveoverføring fra RHF/HF til kommunene. De finansielle rammene for etablering av de
nye plassene fra 2017 er ennå ikke avklart. Det vil sannsynligvis legges opp til at tilbudet
innlemmes i det eksisterende ø-hjelp tilbudet i somatikken. Dette må videreutvikles slik at
det kan romme de ulike pasientgruppene. Departementet har signalisert at målgruppen for
kommunalt ø-hjelp døgntilbud vil kunne være pasienter med lettere og moderat
problematikk. Helsedirektoratet arbeider med å revidere det veiledende materiellet slik at
dette reflekterer fagområdene psykisk helse og rus. Sannsynligvis vil det veiledende
materiellet bli publisert før sommeren.
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