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Torsdag 2.juni 2016 kl. 12.00 til 16.00
Møterom 353, Tune-teknikeren, Sarpsborg

Tilstede fra kommunene:
Faste medlemmer:
Lise Storhaug (leder)
Grete Vidar
Halvard Bø
Heidi Eek Guttormsen
Sarah Frandsen Gran
Tilstede fra sykehuset:
Irene Dahl Andersen
(nestleder)
Bente Kristin Husvik
Odd Petter Nilsen
Liv Marit Sundstøl
Linda Haukeland
Observatører:
Vigdis Yttervik
Benny Adelved
Veronica Løken
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Varamedlemmer:
Anne Kristine Nitter
Kirsti Engedahl
Gina Brekke
Silje Bruland Lavoll
Edel Bruun

√

Tore Krogstad

√
√
√
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Anne Karine Roos
Anette M. Siebenherz
Bernt Werner Pettersen

√

Svein Gurvin
Bjørn-Tore Martinussen
Karen M. Brasetvik
Venche Sandstad

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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Lise Wangberg Storhaug
leder

Jon J. Gåsvatn
sekretariat adms
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E-postadresser
Leder Lise.Wangberg.Storhaug@moss.kommune.no
Sekretariat Jon.Jaeger.Gasvatn@so-hf.no
Internett www.sykehuset-ostfold.no

BESLUTNINGSSAKER
Sak 053-16 Godkjenning av referat fra møte 28.april 2016
Behandling 2.6.16:
 Sak 52-16 siste kulepunkt skal lyde: «SØ avvikler sitt bidrag til lavterskel korttidsopphold i
private behandlingsinstitusjoner for pasienter/brukere med
rusmiddelproblematikk/avhengighet.»
Vedtak 2.6.16:
1. Administrativt samarbeidsutvalg godkjenner referat fra 28.april 2016 med foreslåtte endring.

Sak 054-16 Søknader om samhandlingsmidler april 2016
Innen fristen 1.april 2016 er det kommet søknader om samhandlingsmidler fra følgende:
a) SØ/DPSF-Fredrikstad/Hvaler – pas med alvorlig psyk. lidelse
b) SØ-Fredrikstad – sårpasienter
c) SØ/SLB-Halden/Aremark – kreftpasienter
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.
Vedtak 2.6.16:
1. Administrativt samarbeidsutvalg har behandlet søknader om samhandlingsmidler april 2016,
i henhold til retningslinje og intensjon for tildeling av samhandlingsmidler med følgende
resultat:
a)
SØ/DPSF-Fredrikstad/Hvaler (pas med alvorlig psyk. lidelse)
Behandling: Ut fra søknaden kan en ikke se at det ligger inne noe egenfinansiering av dette
tiltaket. Det forslås derfor at det bevilges 50 000 til studiebesøk og 350 000 til
koordinatorstilling. Rus og psykisk helse er et av de prioriterte områdene ihht årets tildeling
av samhandlingsmidler fra HSØ.
b)
SØ-Fredrikstad (Sårpasienter)
Behandling: I utgangspunktet skal kommunen dekke vikarutgifter innenfor eget
driftsbudsjett, og vi har etablert ordninger for hospitering. Vi forventer imidlertid at
prosjektet har overføringsverdi til andre kommuner og at en også ser på muligheten for å
dele kunnskap i et nettverk av sårkontakter. På denne bakgrunn foreslås at en dekker
halvparten av kostnadene.
Det bevilges 110 000.
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c)
SØ-SLB + Halden og Aremark (kreftpasienter)
Behandling: Det er av vesentlig betydning at det blir etablert et kompetansenettverk innen
kreftomsorgen og at en sikrer gode pasientforløp for denne gruppen, hvor mange har stor
kombinasjon av hjemmetid og sykehustid. Det bevilges 400 000.
2. Sekretariatet lyser ut midler med søknadsfrist 1.oktober. Det kan være ønskelig med
prosjekter knyttet til samstemming av legemidler og prosjekter knyttet til inn/utskrivning av
pasienter.

Sak 055-16 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. Det har i økende grad kommet
henvendelser om smittevern fra andre enheter i kommunene så det ble fremmet sak om å styrke
tjenesten med en 50 % hygienesykepleier.
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.

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
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.

Behandling 2.6.16:
 SØ anbefales å si opp den eksisterende smittevernavtale før 1.juli, for å overholde
formalitetene.
 Det bør avklares om det oppstartede antibiotikaprosjektet i regi av HOD skal være en del av
det arbeidsgruppen skal se på.
Vedtak 2.6.16:
1. Administrativt samarbeidsutvalg oppnevner en arbeidsgruppe bestående av:
Mosseregionen
Fredrikstadregionen
Indre Østfoldregionen

Nina Løkkevik
Alice Moræus
Silje Bruland Lavoll

Sykehuset Østfold
Sykehuset Østfold
Sykehuset Østfold
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Jon Birger Haug
Odd Petter Nilsen
Gro Bøhler

Sarpsborgregionen
Haldenregionen

Astrid Rutherford
Marianne Horgen

Sykehuset Østfold
Sykehuset Østfold

2. Arbeidsgruppen gjennomgår form og innhold på eksisterende smittevernavtale for å se på
hva som kan være felles avtaletekst for alle kommuner i sykehusets opptaksområde. Det
legges fortsatt til grunn en betaling per innbygger.
3. Arbeidsgruppen må vurdere om det er behov for / ønskelig med en eventuell tilleggsavtale
hvor den enkelte kommune kan kjøpe gitte tjenester fra Smittevernavdelingen på Sykehuset
Østfold.
4. Forslag til ny avtaletekst sendes Administrativt samarbeidsutvalg ved sekretariatet innen
20.september då. Det tas sikte på at Administrativt samarbeidsutvalg kan sluttbehandle
saken i sitt møte den 24.november då.

DRØFTINGSSAKER
Sak 056-16 Rapporter om Samhandling
Statens helsetilsyn utga en rapport om «Samhandling om utskrivning av pasienter fra
spesialisthelsetjenesten til kommunen», i mars 2016 (1/2016).
Som bakgrunn for Helsetilsynets rapport foreligger det i Østfold tilsynsrapport fra:
 Fredrikstad kommune
 Askim kommune
 Sykehuset Østfold
Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av
samhandlingsreformen (Dokument 3:5 (2015–2016)) har også fokus på utskrivningsklare pasienter.
Drøfting 28.4.16:

Resultat av drøfting 28.4.16:
1. Saken utsettes til neste møte
Drøfting 2.6.16:
 Just Ebbesen har bestilt en rapport om reinnleggelser. I den forbindelse avholdes det
fokusgruppeintervju-møter i kommunene Fredrikstad, Moss, Sarpsborg og Rakkestad samt i
lungeseksjonen, hjerteseksjonen og i akuttmottaket i SØ, hvor en får konkretisert
problemene. Rapporten skal være ferdig til sommeren.
 Viktig å gå konkret til verks i forhold til samhandlingen knyttet til inn og utskrivning.
Rapporten som blir utarbeidet etter disse fokusmøtene vil bli nyttig.
Resultat av drøfting 2.6.16:
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til foreløpig orientering
2. Saken settes opp til beslutning på neste møte
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Sak 057-16 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.
Med bakgrunn i dette anbefales det at Administrativt samarbeidsutvalg nedsetter et klinisk utvalg
som får mandat til å utarbeide et forslag til pasientforløp alkohol.
Drøfting 28.4.16:

Resultat av drøfting 28.4.16:
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til foreløpig orientering.
2. Saken settes opp til ny drøfting i juni-møtet
Drøfting 2.6.16:
 Det arbeides i Helse Sør-Øst med å lage et standardisert forløp for denne pasientgruppen.
 SØ vil arbeide videre med pasientforløpet og kommunene kan kobles på i forhold til
kommunalt tilbud. Trenger da kontaktpersoner i kommunene.
 Ikke nødvendig med klinisk utvalg i denne saken. Det holder å sette ned en arbeidsgruppe.
Hvis en har med 2 representanter fra kommunene og representant fra PKO sammen med SØ
så burde det gå greit.
 Dette bør også settes opp som tema på vårmøtet for fastleger.
Resultat av drøfting 2.6.16:
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til foreløpig orientering.
2. Saken settes opp til beslutning i september-møtet

ORIENTERINGSSAKER
Sak 058-16 Statistikk avviksmeldinger
Det ble fremlagt oversikt over:
 samhandlingsavvik for 2015 som ikke er lukket og hvor fristen er passert.
 samhandlingsavvik for januar-mars 2016 som ikke er lukket og hvor fristen er passert.
 samhandlingsavvik for april 2016.

Behandling 2.6.16:

Vedtak 2.6.16:
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering

Sak 059-16 Statistikk utskrivningsklare pasienter
Det ble fremlagt oversikt over:
 utskrevne pasienter innen somatikk for januar-mars 2016.
 utskrevne pasienter innen psykiatri pr. 10.5.2016 som har ligget for lenge.
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pasienter som er definert som utskrivningsklare og som venter på utreise pr. 10.5.2016.

Behandling 2.6.16:
 SØ arbeider nå med rutiner internt hvor fakturagrunnlag skal være klart innen den 15. i
påfølgende måned. Innsigelser skal behandles inne 5 dager.
 Oversikt over psykiatriske pasienter som venter på utreise må kvalitetssikres bedre.
Vedtak 2.6.16:
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering

Sak 060-16 Referat fra kliniske utvalg / annet
Det ble fremlagt følgende referat:
a) Referat fra UFAB 030216
b) Rapport vedr. tildelte samhandlingsmidler til blodtransfusjon utenfor sykehus
Behandling 2.6.16:
Viser til vedlegget om blodtransfusjon utenfor sykehus hvor det står at ordningen nå vil være
permanent. Det må presiseres at ordningen med transport av blodprøver på helg og kvelder
er en del av denne avtalen, men her er det enda ikke avklart om dette fortsetter på
permanent basis. Ordningen om slik transport fortsetter inntil videre uten endringer.
Vedtak 2.6.16:
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering

Sak 061-16 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.
Behandling 2.6.16:
 Odd Petter Nilsen orienterte om evaluering av Samhandlingsutvalg for fastleger (SUFF) etter
ett halvt år. Evalueringsrapport sendes ut sammen med referatet.
Vedtak 2.6.16:
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering

Sak 062-16 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 063-16 Info om endringer som kan påvirke den annen part
Irene Dahl Andersen orienterte om omlegginger innenfor DPS. Tar ned 10 sengeplasser i Fredrikstad.
Ressurser overføres poliklinikk og ambulante tjenester. Det foreligger forslag om å flytte
døgnkapasiteten ved DPS-Nordre-Østfold /Edwin Ruud, og etablere en felles seksjon for all
øyeblikkelig hjelp/korttidsinnleggelse: DPS-akutt. Seksjonen skal driftes av DPS-Nordre Østfold. SØ
har informert samhandlingspartnere om endringene.
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EVENTUELT






Fastleger ønsker flere direkte telefonnummer til SØ til poliklinikker, labber og senteret på
Grålum.
Kommunene opplever mangelfull adressering på mye av det som kommer per post fra SØ.
Vises til avisoppslag om korridorpasienter og det bes om at partene fremsnakker hverandre.
Det ble lagt frem et notat om forberedelse og gjennomføring av dialogmøter om
retningslinjen for riktig og redusert bruk av tvang. Notatet sendes ut med referatet
Brukerutvalget viser til at det ikke er ønskelig med korridorpasienter på sykehuset og at det
er viktig at samhandlingen fungerer slik at en kan unngå dette.
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