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BESLUTNINGSSAKER
Sak 101-17 Godkjenning av referat fra møte 7.september 2017
Behandling 12.10.17:
 Sak 092-17 Kulepunkt om politiarresten fjernes da dette ikke har noe med
fengselshelsetjenesten å gjøre.
Vedtak 12.10.17:
1. Administrativt samarbeidsutvalg godkjenner referat fra 7.september med den foreslåtte
endring

Sak 102-17 Kvalitetsforbedring i pasientforløp
Partnerskapsmøtet besluttet Etablere, videreutvikle og følge opp helhetlige pasientforløp og
Samarbeid om bruk av kvalitetsindikatorer for kvalitetsforbedring som områder i handlingsplanen for
ADMS 2017/2018. SØ har invitert kommunene til samarbeid om forbedringsarbeid med bakgrunn i
kvalitetsindikatorene. Kommunene ønsker å ta initiativ til at en prosjektgruppe nedsettes og skisserer
viktige elementer som prosjektet skal ta opp.
Drøfting 08.06.17:
 En tenker seg et prosjekt som går over tid og som rapporterer underveis.
 Noe av dette arbeides det med allerede i dag i SØ, så vi må avklare slik at dette tilpasses det
som gjøres.
 Spørsmålet er om arbeidet skal organiseres med forprosjekt og prosjekt med prosjektplan og
milepæler eller om det er en annen måte å organisere dette arbeidet på.
Resultat av drøfting 08.06.17:
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering
2. Saken settes opp til beslutning 7.september
Behandling 07.09.17:
 Dette prosjektet må avstemmes i forhold til Folkehelseprosjektet i SØ.
 Vurdere om det skal være en styringsgruppe som samordner de to prosjektene, at
prosjektlederne pålegges å samhandle eller om prosjektene kan slås sammen.
Vedtak 07.09.17:
1. Administrativt samarbeidsutvalg utsetter saken
2. Prosjektleder for Folkehelseprosjektet SØ – Trond Birkestrand inviteres til neste møte for å
orientere om det prosjektet.
Prosjektleder Trond Birkestrand orienterte om Folkehelseprosjektet SØ. Hvor sykehuset samarbeider
med Fredrikstad og Sarpsborg kommune knyttet til et forbedringsarbeid.
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Behandling 12.10.17:
 Kommunene ønsket i utgangspunktet at disse to prosjektene skulle være ett prosjekt.
 Sykehuset presiserte i møtet at Folkehelseprosjektet SØ er sykehusets eget
forbedringsprosjekt som gjennomføres uavhengig av Adms.
 Disse to prosjektene kan gå uavhengig av hverandre.
 Kommunene ønsker å bli involvert i tidlig fase i samhandlingsprosjekter.
 I oppramsingen av elementer som prosjektet skal se på må det også stå: «Rus og psykisk
helse.»

Vedtak 12.10.17:
1. Administrativt samarbeidsutvalg nedsetter en prosjektgruppe i tråd med saksfremlegget og
det synspunkt som fremkom i møtet, bestående av:
Indreregionen
Sarpsborg (samarbeid)

Alf Johnsen
SØ
Eirin Finnanger
Hilde Skyvulstad
SØ
Marit Flåskjer
(leder)
Mosseregionen
Sarah Frandsen Gran
SØ
Liv Marit Sundstøl
Praksiskonsulent
Benny Adelved
2. Prosjektgruppen oppfordres til å søke Samhandlingsmidler.
3. Prosjektgruppen skal orientere Administrativt samarbeidsutvalg om sitt arbeid på nyåret.
4. Oppfølging av prosjektets forslag til tiltak skal følges opp gjennom Administrativt
samarbeidsutvalg.

Sak 103-17 Revisjon R7 - Samarbeid om forskning, innovasjon, utdanning, praksis og
læretid.
«Retningslinje nr. 7 – Samarbeid om forskning, innovasjon, utdanning, praksis og læretid» er
gjenstand for gjennomgang i henhold til revisjonsplanen.
Drøfting 07.09.17:
 Pkt. 5 tredje avsnitt skal lyde: «Funksjon som leder og sekretær for nettverket alterneres
mellom partene.»
 Punkt 3 i siste avsnitt har fått en annen ordlyd vedr. «samfunns- allmennmedisinsk» i et
tidligere ADMS.
Sekretariatet har ikke funnet protokollert noen endring av pkt.3 i retningslinjens siste avsnitt.
Gjeldende retningslinje 7 med endringer fulgte saken.
Resultat av drøfting 07.09.17:
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til foreløpig orientering
2. Saken settes opp til beslutning 12.oktober 2017
Behandling 12.10.17:

Vedtak 12.10.17:
1. Administrativt samarbeidsutvalg godkjenner retningslinje 7 med de foreslåtte endringer
2. Retningslinjen trer i kraft fra vedtaksdato.
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Sak 104-17 Revisjon R9 - Samarbeid om IKT-løsninger
«Retningslinje nr. 9 – Samarbeid om IKT-løsninger» er gjenstand for gjennomgang i henhold til
revisjonsplanen.
Gjeldende retningslinje 9 med tilhørende vedlegg fulgte saken.
Drøfting 07.09.17:

Resultat av drøfting 07.09.17:
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til foreløpig orientering
2. Saken settes opp til beslutning 12.oktober 2017
Behandling 12.10.17:

Vedtak 12.10.17:
1. Administrativt samarbeidsutvalg viderefører retningslinje 9 med vedlegg slik de foreligger

Sak 105-17 Oppnevning av programkomité for samhandlingsforum 2018
Administrativt samarbeidsutvalg drøfter sted, dato og mulige temaer for samhandlingsforum 2018.
Samt skal oppnevne programkomité.
Drøfting 07.09.17:
 Rakkestad fungerer greit. Dato 19.april er ok.
 Tema – se på repetisjon i forhold til intensjonen med samhandlingsreformen
 Bruk av tvang-lovverk-anvendelse-etikkarbeid-samtykkekompetanse
 Konkret samhandlingsproblematikk knyttet til pasientgrupper- kronikeromsorgvelferdsteknologi-etiske problemstillinger. Overbehandlingsproblematikk.
Resultat av drøfting 07.09.17:
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til foreløpig orientering med de bemerkninger
som fremkom under drøftingen.
2. Saken settes opp til beslutning den 12.oktober då.
Behandling 12.10.17:

Vedtak 12.10.17:
1. Administrativt samarbeidsutvalg beslutter at samhandlingsforum skal avholdes på Rakkestad
kulturhus den 19.april 2018 i tidsrommet 08.00-16.00
2. Til programkomité oppnevnes:
Fredrikstad region
Sarpsborg region
Moss region

Guro Steine Letting
Gy Solberg
Edel Bruun

SØ- samhandling
SØ-samhandling
SØ-

Odd Petter Nilsen
Jon J. Gåsvatn
Ann-Kristin Andersen
Stenbeck
Halden region
Håkon Knutsen
SØBente K. Husvik
IØ region
Kristian Devold
SØRandi E. Olofsson
3. Programkomitéen tar utgangspunkt i de forslag til temaer som har fremkommet under
drøftingen, og legger frem sitt forslag til program for Administrativt samarbeidsutvalg
8.februar 2018.
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Sak 106-17 Møteplan for 2018
Det skal vedtas møteplan for Administrativt samarbeidsutvalg for 2018.
Drøfting 07.09.17:
 Møte 31.mai. – 24/5 og 14/6 utgår.
Resultat av drøfting 07.09.17:
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar forslaget til møteplan til foreløpig orientering
2. Det tas sikte på å vedta møteplan 2018 i oktobermøtet.
Behandling 12.10.17:

Vedtak 12.10.17:
1. Administrativt samarbeidsutvalg vedtar følgende møteplan for 2018:

8. februar
22.mars
26.april
31.mai

Møteplan - ADMS 2018
6.september
11.oktober
22.november
13.desember

2. Sekretariatet kaller inn i Outlook.

Sak 107-17 Samarbeid sykehus – kommunal fengselstjeneste
Helse- og omsorgsdepartementet har laget en nasjonal veileder om lovpålagte samarbeidsavtaler
mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak knyttet til samarbeid om helse- og
omsorgstilbudet til innsatte i fengsel.
Det anbefales at Administrativt samarbeidsutvalg nedsetter en arbeidsgruppe som ser om det er
behov for å opprette egen samarbeidsavtale knyttet til samarbeid mellom sykehus og kommunal
fengselstjeneste og eventuelt utarbeide forslag til en slik avtale.

Drøfting 07.09.17:
 Psykisk helsevern har rutiner og samarbeidsavtaler med fengslene. Arbeider nå med avtale i
forhold til nytt fengsel i IØ. – Se om avtaletekst må bygges ut i forhold til somatikk.
 Ved behov kan SØ konferere direkte med de fire aktuelle kommunene i forhold til avtaler.
 Se om disse avtalene og andre eksisterende avtaler skal systematiseres og synliggjøres i
samarbeidsavtalen mellom kommuner og sykehus.
Resultat av drøfting 07.09.17:
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til foreløpig orientering
Behandling 12.10.17:

Vedtak 12.10.17:
1. Administrativt samarbeidsutvalg beslutter at Sykehuset Østfold konfererer direkte med de
aktuelle kommunene i forhold til samarbeidsavtaler med fengslene.
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DRØFTINGSSAKER
Sak 108-17 Søknader om samhandlingsmidler oktober 2017
Helse Sør-Øst RHF har også i år har valgt å tildele Sykehuset Østfold kr. 850 000,- i
samhandlingsmidler. Midlene ble lyst ut i mai.
Det var innen søknadsfristen 1.oktober kommet inn følgende søknader som fulgte saken:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Tilrettelegging av oppl.tilbud for barn og unge med autismespekterforstyrrelse
FACT-team Sarpsborg
Sammenhengende oppfølging av eldre med hjertesvikt fra sykehus til hjemmet
Virtuell rehabilitering
Oppfølging er alfa og omega etter en diagnose
Systematisk forbedringsarbeid – riktig bruk av radiologiske tjenester
Personsentrert palliativ omsorg

Drøfting 12.10.17:
 Sekretariatet bes innhente noen tilleggsopplysninger fra søker knyttet til søknad C og E
Resultat av drøfting 12.10.17:
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til foreløpig orientering
2. Saken settes opp til beslutning 9.november

ORIENTERINGSSAKER
Sak 109-17 Statistikk avviksmeldinger
Samhandlingsavvik for januar-desember 2016 som ikke er lukket og hvor fristen er passert fulgte
saken.
Samhandlingsavvik for januar-juli 2017 som ikke er lukket og hvor fristen er passert fulgte saken.
Samhandlingsavvik for august 2017 fulgte saken.
Behandling 12.10.17:
 Det er ønskelig at ADMS får en skjematisk oversikt over avvik knyttet til AMK.
 Kommunene forbereder egen sak til ADMS vedrørende avvik knyttet til AMK.
Vedtak 12.10.17:
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering

Sak 110-17 Statistikk utskrivningsklare pasienter
Oversikt over utskrevne pasienter innen somatikk for januar-august 2017 fulgte saken.
Oversikt over USK-døgn psykiatri 1.1.17 – 28.9.17 fulgte saken.
Oversikt over USK-døgn psykiatri pasienter som er meldt utskrivningsklar, men som fortsatt ligger
inne per 28.9.2017 fulgte saken.
Behandling 12.10.17:

Vedtak 12.10.17:
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering
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Sak 111-17 Referat fra kliniske utvalg / annet
Det foreligger følgende referat som fulgte saken:
a. Referat fra Referansegruppe fylkesnettverk palliasjon Østfold 1.9.17
b. Nettverk for friskliv, læring og mestring 6.9.16
c. Nettverk for friskliv, læring og mestring 3.11.16
d. Nettverk for friskliv, læring og mestring 6.2.17
e. Nettverk for friskliv, læring og mestring 17.3.17
f.

Nettverk for friskliv, læring og mestring 18.5.17

g. Nettverk for friskliv, læring og mestring 24.5.17
Drøfting 12.10.17:

Vedtak 12.10.17:
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering

Sak 112-17 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 12.10.17:

Vedtak 12.10.17:
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering

Sak 113-17 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.
Behandling 12.10.17:
 Kommunene varsler sak om manglende dokumentasjon på USK pasienter som kommer til
institusjoner.
Vedtak 12.10.17:
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering

Sak 114-17 Info om endringer som kan påvirke den annen part
Behandling 12.10.17:
 I forslag til Statsbudsjett 2018 så bevilges det fortsatt penger til ankomstsenteret i Råde.
 Det er vedtatt å bygge nytt Fredrikstad korttidssenter
 Det skal innføres tre pakkeforløp innen rus- og psykisk helse.
Vedtak 12.10.17:
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til orientering
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EVENTUELT




Hvis kommunene/SØ skal bruke vesentlige ressurser inn i et fellesprosjekt bør det forankres i
Administrativt samarbeidsutvalg. Partene må trekkes med tidligst mulig i
prosjektplanlegging, og deltakelse i prosjektet må være ledelsesforankret.
I høst startet Høgskolen i Østfold opp med et nytt masterstudium i avansert sykepleie til
kronisk syke. I statsbudsjettet for 2017 er det satt av 6.5 millioner kr for å finansiere
masterutdanning for sykepleiere for å dyktiggjøre dem ute i klinikken, slik HiØs nye studium
gjør.
Sykepleierforbundet i Østfold har gjort en undersøkelse blant mastergradsstudentene ved
HiØ bl.a. for å se hvor mange som får økonomisk støtte.
Dessverre er det få – tross øremerkede midler.
Undersøkelsen viser at
- 4/5 studenter får ingen økonomisk støtte fra sine arbeidsgivere
- Det er ikke avklart hvordan deres kompetanse skal brukes eller om de vil få lønn for
sin nye kompetanse
- De fleste jobber deltid, men de fleste ønsker å jobbe heltid etter fullført utdanning
- De fleste kommer fra kommunehelsetjenesten – og de ønsker fortsatt å jobbe der,
om enn ikke hos samme arbeidsgiver

Helsedirektoratets informasjon om kriterier for tildeling av midler med søknadsskjema finner du her:
https://helsedirektoratet.no/tilskudd/lonnstilskudd-for-utdanning-i-avansert-klinisk-sykepleie
NB! Søknadsfristen er 31. desember 2017.
Det ble i møtet henvist til informasjon om Østfolds første sykepleier med master i avansert geriatrisk
sykepleie. https://www.nsf.no/vis-artikkel/1681781/17036/Ostfolds-forste-AGS
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