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Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold

Tid
Sted

Vår dato

Vår ref:
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Torsdag 8.februar 2018 kl. 12.00 til 16.00
Møterom 353, Tune-teknikeren, Sarpsborg

Tilstede fra kommunene:
Faste medlemmer:
Guro Steine Letting (nestleder)
Grete Vidar
Halvard Bø
Barbro Kvaal
Sarah Frandsen Gran
Tilstede fra sykehuset:
Irene Dahl Andersen (leder)
Einar Gløersen
Liv Marit Sundstøl
Tore Krogstad
Odd Petter Nilsen
Observatører:
Vigdis Yttervik
Benny Adelved
Karen M. Brasetvik (Unio)
Hilde Skyvulstad
Aud Palm
f = forfall √ = møtt
Kopi til:
Varamedlemmer ADMS
Østfold fylkeskommune
Helse Sør-Øst

√
f
√
√
f

Varamedlemmer:
Anne Kristine Nitter
Kirsti Engedahl
Gina Brekke
Reidun Heksem
Edel Bruun

√
√
f
√
√

Bernt Werner Pettersen
Maud Guttormsen
Eirin Paulsen
Bente Kristin Husvik
Jon J Gåsvatn

√
√
f

Svein Gurvin
Bjørn-Tore Martinussen
Veronica Løken (LO)
Venche Sandstad (YS)

√
√

√

√

f
√

f
f

Brukerutvalget SØ
Fastlegene
Ansattes organisasjoner
Kom. Sekretariat ADMS
Vestby kommune

Samhandlingskontakter
KS Østfold
Adm. dir. SØ

Fylkesmannen i Østfold
Høgskolen i Østfold
Postmottak kommuner i Østfold

Saksbehandling i Administrativt samarbeidsutvalg (ADMS) skjer i en to-trinns behandling.
Først drøftes sakene og i påfølgende møte settes saken opp til beslutning. Beslutninger i
Administrativt samarbeidsutvalg skjer gjennom konsensusprinsippet.

Postadresse

Besøksadresse

Telefon

Sykehuset Østfold HF
Postboks 300, 1714 Grålum

Tune teknikeren
Tuneveien 20
1710 Sarpsborg

Sekretariat
913 55 288
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E-postadresser
Leder
Irene.Dahl.Andersen@so-hf.no
Sekretariat Jon.Jaeger.Gasvatn@so-hf.no
Internett www.sykehuset-ostfold.no
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BESLUTNINGSSAKER
Sak 001-18 Godkjenning av referat fra møte 7.desember 2017
Vedtak 08.02.18:
1. Administrativt samarbeidsutvalg godkjenner referat fra 7.desember 2017

Sak 002-18 Forberedelse til partnerskapsmøtet 12.mars 18
Partnerskapsmøte skal avholdes mandag 12.mars 2018 kl.13.00-15.00.
Administrativt samarbeidsutvalg skal innstille i flere saker til Partnerskapsmøtet.
Behandling 08.02.18:
 Partnerskapsmøtet skal vedta ny organisering av samarbeidet mellom SØ og kommunene.
Utredningsgruppen vil legge frem et omforent forslag til ny organisering og utkast til revidert
retningslinje 12.
 Årsmeldingen bør for fremtiden i større grad si noe i forhold til handlingsplanen
 Bør brukes mer tid på å utarbeide handlingsplan, innføring av et årshjul kan sikre dette.
 Teksten i årsberetningen bør strammes opp noe
 I forhold til ny handlingsplan bør det arbeides med fokusområder. Utredningsgruppen
foreslår at det arbeides med felles målsetting og visjon for samarbeidet.
 Implementering av ny organisering, vil være en viktig oppgave.

Vedtak 08.02.18:
1. Administrativt samarbeidsutvalg ber om at teksten i årsberetning 17/18 strammes opp noe
og deretter oversendes partnerskapsmøtet for godkjenning.
2. Administrativt samarbeidsutvalg foreslår at Partnerskapsmøtet denne gang gir fullmakt til
nytt Samhandlingsutvalg til å fastsette en handlingsplan for samhandlingsarbeidet i
kommende periode.
3. Administrativt samarbeidsutvalg innstiller overfor partnerskapsmøtet på at vedtatte
kvalitetsindikatorer videreføres og at det arbeides videre for å finne gode
indikatorer/kvalitetsparametere som kan benyttes for å følge opp samhandlingsarbeidet.
4. Administrativt samarbeidsutvalg anbefaler at «Overordnet samarbeidsavtale» mellom
Sykehuset Østfold og kommunene i opptaksområdet videreføres slik den nå foreligger.
5. Administrativt samarbeidsutvalg foreslår at dato for neste partnerskapsmøte fastsettes til
mandag 11.mars 2019 kl.13.00-15.00 og at sekretariatet bes finne egnet møterom og kalle
inn på vanlig måte.
6. Oppnevning av nye representanter må Partnerskapsmøtet foreta når ny organisering er
vedtatt.

Sak 003-18 Revisjon R10- Samarbeid om forebygging
I sak 102-17 den 7.9.17 tok ADMS denne saken til foreløpig orientering og ba om at den ble satt opp
til beslutning etter at Nettverk for friskliv, læring og mestring har uttalt seg om retningslinjen.
Nettverkets forslag til endringer fulgte saken og samtidig ber de om at det nedsettes en
arbeidsgruppe for en grundigere gjennomgang av retningslinjen.
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Behandling 08.02.18:
 Ikke hensiktsmessig å godta noe nå og så sette ned en arbeidsgruppe
Vedtak 08.02.18:
1. Administrativt samarbeidsutvalg gir sekretariatet i oppgave å se på innspillene fra nettverket
og legge frem et forslag for Administrativt samarbeidsutvalg i et kommende møte.
2. Retningslinjen skal ha fokus på de områdene partene samhandler om.

DRØFTINGSSAKER
Sak 004-18 Samhandlingsavvik – uenighet mellom partene
Et samhandlingsavvik som partene ikke er enige om løftes til Administrativt samarbeidsutvalg for
prinsipiell avgjørelse.
Drøfting 08.02.18:
 I denne saken bør det benyttes uenighetsprotokoll og løfte saken til nasjonal
tvisteløsningsnemd
 Viktig å få tatt en prinsipiell diskusjon i forhold til pasienter som krever omfattende
oppfølging med kompetanse/utstyr i kommunen som f.eks. respirator pasienter
 En bør se på kjøreregler i forhold til disse pasientene i arbeidet med kvalitet i pasientforløp
Resultat av drøfting 08.02.18:
1. Administrativt samarbeidsutvalg anbefaler at partene utarbeider en uenighetsprotokoll som
oversendes nasjonal tvisteløsningsnemd til avgjørelse i tråd med Overordet samarbeidsavtale
punkt 12.

Sak 005-18 FUI nettverkets mandat, funksjon og videre arbeid
FUI- nettverket i Østfold har meldt inn saken:
ADMS inviteres til å ta stilling til FUI nettverkets mandat og hvordan nettverket kan oppfylle sitt
mandat. Alternativt må en drøfte om det er behov for et FUI-nettverk.
Elisabeth Østensvik, Spesialkonsulent, Stab helse og velferd, Fredrikstad kommune fra FUI nettverket
orienterte om saken.
Drøfting 08.02.18:
 Nettverket har gjort et godt arbeid – mye tid har gått med til å lage en oversikt over partenes
FUI aktiviteter. Det er mye spennende som foregår på dette feltet, men det er utfordrende
for nettverket å utarbeide og vedlikeholde oversikten.
 Må se om presentasjon av prosjekter kan gjøres av den enkelte part etter en mal. Dette kan
evt. legges inn i et årshjul.
 Viktig at partene sjekker ut om det er stemning for å sette i system utarbeidelse av en årlig
oppdatert oversikt over FUI aktiviteter.
 Sekretariatet bør sjekke ut hvordan andre HF/kommuner har løst disse oppgavene
 Mulig det er mer hensiktsmessig at å nedsette grupper når spesifikke problemstillinger skal
belyses, heller enn å ha et fast FUI nettverk.
Resultat av drøfting 08.02.18:
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til foreløpig orientering med de synspunkter som
fremkom i drøftingen.
2. Saken settes opp til beslutning i neste møte.
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Sak 006-18 Revisjon R1 - Oppgavedeling
I forbindelse med den ordinære revisjonen av retningslinjene i samarbeidsavtalen mellom Sykehuset
Østfold og kommunene i opptaksområdet, ble det besluttet i sak 062-17 den 8.6.17 å nedsette en
arbeidsgruppe som skulle se nærmere på revisjon av «retningslinje 1 – Oppgavedeling».
Arbeidsgruppens sluttrapport med forslag til endringer i retningslinje 1 fulgte saken.
Drøfting 08.02.18:
 Godt arbeid av arbeidsgruppen
 Sekretariatet tester nå ut den skisserte metodikken i en aktuell sak. Denne vil bli lagt fram for
Administrativt samarbeidsutvalg i et senere møte.
 Positivt med en strukturert måte å gjøre dette på slik at oppgavedelingssaker blir grundig
belyst.
Resultat av drøfting 08.02.18:
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til foreløpig orientering med de synspunkter som
fremkom i drøftingen.
2. Saken settes opp til beslutning i neste møte.

Sak 007-18 Avviksmeldinger som gjelder akuttmedisinsk kommunikasjonssentral
(AMK)
Østfolds kommuner melder opp saken. Saken gjelder manglende behandling av avvik rettet mot
AMK.
Saken ble drøftet 9.11.17 i sak 120-17 og ble utsatt.
Terje Kluften, Avdelingsleder, AMK Oslo, Prehospital klinikk, Oslo universitetssykehus HF møtte i
anledning saken.
Drøfting 08.02.18:
 AMK stiller seg til disposisjon for å komme ut og informere om sin rolle og diskutere forhold
knyttet til dette.
 Sykehuset Østfold har ikke noe ansvar i forhold til AMK da dette er virksomhetsoverdratt til
OUS.
 UFAB er kanskje rette sted å diskutere problemstillinger knyttet til AMK og ta opp forhold
mellom partene. Det forutsetter at en har et avviksmeldesystem som fungerer.
 Kanskskje det burde stå to adresser i avviksskjemaet slik at avvik rettet mot AMK sendes
direkte til OUS og avvik rettet mot ambulansetjenesten sendes SØ på linje med andre
samhandlingsavvik.
 AMK bekrefter at de skal ta imot avvik fra Østfold og vil tilstrebe en raskere saksbehandling.
 Administrativt samarbeidsutvalg vurderer å slette gamle avvik fra 2016 rettet mot AMK.
Resultat av drøfting 08.02.18:
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til foreløpig orientering med de synspunkter som
fremkom i drøftingen.
2. Saken settes opp til beslutning i neste møte.

Sak 008-18 Fast etablering av samhandlingsutvalg for fastleger (SUFF)
I Sak 133-17 Evaluering av SUFF ble SUFF bedt om å utarbeide forslag til mandat som fulgte saken.
Finansiering av møtekompensasjon for fastleger fra 1.1.19 må besluttes.
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Drøfting 08.02.18:
 Kort og oversiktlig mandat
 Under overskrift «Organisatorisk plassering» settes det punktum etter «…samarbeidsutvalg.»
resten av setningen strykes.
 Under overskriften «Mandat» flyttes 6. kulepunkt opp som nummer 1 og ordet «også»
strykes.
 Under overskriften «Arbeidsform» 4.kulepunkt skal lyde: «SUFF beslutter hvilke saker som
behandles med mindre det er et oppdrag fra Administrativt samarbeidsutvalg.
 I forhold til økonomi bør det vurderes om det skal stå at fastlegene i SUFF fakturerer
vertskommunen for praksiskompensasjon, vertskommunene foretar eventuelt en fordeling
av utgiften mellom kommunene.
Resultat av drøfting 08.02.18:
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til foreløpig orientering med de synspunkter som
fremkom i drøftingen
2. Partene bes ta stilling til fremtidig varig finansiering av SUFF.
3. Saken settes opp til beslutning i neste møte.

Sak 009-18 Følgepersonell polikliniske pasienter - nedsette en arbeidsgruppe
I sak 082-17 «Revisjon R15 – følgepersonell» ble det besluttet at en tar sikte på å sette ned et utvalg
som ser på følgepersonell knyttet til polikliniske undersøkelser. Det foreslås å nedsette en
arbeidsgruppe og fastsette et mandat i tråd med vedtaket.
Drøfting 08.02.18:
 Ikke nødvendig med varamedlemmer i arbeidsgruppen
Resultat av drøfting 08.02.18:
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til foreløpig orientering med de synspunkter som
fremkom i drøftingen.
2. Saken settes opp til beslutning i neste møte, medlemmer av arbeidsgruppen oppnevnes og
mandat fastsettes.

Sak 010-18 Revisjon av retningslinje 8 - samarbeid om svangerskap og barselomsorg
Administrativt samarbeidsutvalg vedtok i sak 102-16 den 24.11.16 å sette ned en arbeidsgruppe som
skulle kartlegge hvilke samhandlingsmodeller som finnes når det gjelder fordeling av oppgaver
knyttet til de første hjemmebesøk etter fødsel og anbefale en modell for Østfold.
Arbeidsgruppens sluttrapport og forslag til endringer i retningslinje 8 fulgte saken.
Drøfting 08.02.18:
 Svakhet at ikke økonomiske og administrative konsekvenser av arbeidsgruppens forslag er
beskrevet i sluttrapporten
 Av saksfremlegget bør det neste gang fremgå hva som er endret i forslag til retningslinje 8 i
forhold til den eksisterende.
Resultat av drøfting 08.02.18:
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til foreløpig orientering med de synspunkter som
fremkom i drøftingen.
2. Saken settes opp til beslutning i neste møte.
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ORIENTERINGSSAKER
Sak 011-18 Brukerundersøkelse kommunal akutt døgnplass (KAD) 2017
Det har blitt foretatt en brukerundersøkelse ved kommunale akutt døgnplasser (KAD) i regi av KAD
utvalget. Spørreskjema og resultater av undersøkelsen samt oppsummering av KAD direkte
Sarpsborg fulgte saken.

Sak 012-18 Rapport samhandlingsmidler – prosjekt sårbehandling
I sak 054-16 behandlet Administrativt samarbeidsutvalg søknad fra SØ-Fredrikstad kommune om
samhandlingsmidler til et prosjekt knyttet til sårpasienter. Administrativt samarbeidsutvalg bevilget
kr. 110 000,- til prosjektet. Rapport fra prosjektet fulgte saken.

Sak 013-18 Statistikk avviksmeldinger
Samhandlingsavvik for jan-nov 2017 som ikke er lukket og hvor fristen er passert fulgte saken.
Samhandlingsavvik for desember 2017 fulgte saken.
Samhandlingsavvik for jan-des 2016 som ikke er lukket og hvor fristen er passert fulgte saken.

Sak 014-18 Statistikk utskrivningsklare pasienter
Oversikt over USK-døgn somatikk for januar-desember 2017 fulgte saken.
Oversikt over USK-døgn psykiatri 1.1.17 – 30.6.17 fulgte saken.
Oversikt over USK-døgn psykiatri 1.7.17 – 31.12.17 fulgte saken.
Oversikt over USK-døgn psykiatri pasienter som er meldt utskrivningsklar, men som fortsatt ligger
inne per 25.1.2018 fulgte saken.

Sak 015-18 Referat fra kliniske utvalg / annet
Følgende referat/oversikter fulgte saken:
a) Referat fra nettverk for friskliv, læring og mestring 31.8.17
b) Referat fra nettverk for friskliv, læring og mestring 23.11.17
c) Referat fra UFAB 12.10.17
d) Referat fra KAD 15.11.17
e) Oversikt over deltakere i KOMPIS-studien 2018
f) Referat fra FUI-nettverk 18.12.17
g) FUI årsmelding 2017

Sak 016-18 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.
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Sak 017-18 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 018-18 Info om endringer som kan påvirke den annen part
Behandling 08.02.18:
 SØ skal nå sannsynligvis etablere et tilbud til pasienter med lettere/moderate psykiske
lidelser (jfr. raskere tilbake). En håper å ha dette tilbudet for hele fylket på plass fra
sommeren.

EVENTUELT




Program for samhandlingsforum ble lagt fram i møtet. Administrativt samarbeidsutvalg ga
programkomiteen fullmakt til å ferdigstille programmet og sørge for å sende ut invitasjon på vanlig
måte. Deltakeravgift vil bli kr. 250,- som tidligere, og det benyttes samme fordelingsnøkkel for plasser
det skal betales for. Alle kommuner sikres minimum 3 plasser. Vestby kommune får inntil 2 observatør
plasser.
Det ble vist til artikkel i SA knyttet til akuttmottaket og pasient pågang. Det ble vist til visse
formuleringer i artikkelen som hadde ført til reaksjoner. I forbindelse med dette har SØ sendt ut mail
til alle fastleger og kommuner hvor sykehuset opplyser om de faktiske forhold.
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