Referat
Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold

Tid
Sted

Vår dato

Vår ref:
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07.04.2018

18/00043

Side 1 av 20

Torsdag 22.mars 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
√
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
√
f

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

√
√

√
√
f

√

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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Irene Dahl Andersen
leder

Jon J. Gåsvatn
sekretariat adms
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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

BESLUTNINGSSAKER
Sak 019-18 Godkjenning av referat fra møte 8.februar 2018
Behandling 22.03.18:

Vedtak 22.03.18:
1. Administrativt samarbeidsutvalg godkjenner referat fra 8.februar 2018

Sak 020-18 Revisjon R10 – Samarbeid om forebygging
«Retningslinje nr. 10 – samarbeid om forebygging» er gjenstand for gjennomgang i henhold til plan.
Nettverk for friskliv, læring og mestring har gått gjennom retningslinjen og kommet med sine innspill.
Administrativt samarbeidsutvalg ga 8.2. sekretariatet i oppgave å se på innspillene fra nettverket og
legge frem et Revidert retningslinje.
Sekretariatets forslag fulgte saken.
Behandling 22.03.18:
 Det er ønskelig med en definisjon i retningslinjen som sekretariatet innarbeider
Vedtak 22.03.18:
1. Administrativt samarbeidsutvalg godkjenner forslaget til revidert retningslinje 10 med
følgende endring: Kulepunkt 2 i pkt. 4 skal lyde: «Utviklingen i befolkningens helse og aktuelle
samarbeidstiltak drøftes årlig i samarbeidsutvalgene mellom SØ og kommunene. Dette gjøres
i samarbeid med Nettverk for friskliv, læring og mestring. Østfoldhelsa inviteres.»
2. Endringene trer i kraft fra vedtaksdato.

Sak 021-18 FUI nettverkets mandat, funksjon og videre arbeid
ADMS inviteres til å ta stilling til FUI nettverkets mandat og hvordan nettverket kan oppfylle sitt
mandat. Alternativt drøfte om det er behov for et FUI-nettverk.
Behandling 22.03.18:
 Kommunene arbeider nå med å ta ut sine deler av prosjektene og presentere disse. SØ må på
sine nettsider sette opp linker for å få en samleoversikt.
 SØ har bred forskningskompetanse. Viktig at en ser på områder hvor vi kan få
synergieffekter. Samarbeidet med HiØ er også viktig i denne sammenheng.
 Enighet om behov for felles arenaer for å legge til rette for samarbeid og erfaringsutveksling.
 Kanskje vi skulle ha en felles forskningsdag hvor ulike prosjekter presenteres.
Vedtak 22.03.18:
1. Administrativt samarbeidsutvalg ber om at FUI nettverket utarbeider en felles mal og veileder
for tilgjengeliggjøring av FUI aktiviteter og kontaktpersoner.
2. Kommunene og sykehuset bes synliggjøre og fremskaffe oversikt over egne FUI-aktiviteter
som publiseres på de respektive hjemmesider.
3. Sykehuset Østfold lenker opp til alle kommunenes hjemmesider på sin hjemmeside.
4. Oversikt over partenes FUI aktiviteter er en fast årlig sak i samhandlingssekretariatet.
5. FUI nettverket fases ut når punkt 1 er etablert, og takkes for sitt arbeid.
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Sak 022-18 Revisjon R1 - Oppgavedeling
Administrativt samarbeidsutvalg vedtok 8.6.17 å nedsette en egen arbeidsgruppe som skulle se
nærmere på revisjon av «retningslinje 1 – Oppgavedeling».
Arbeidsgruppens sluttrapport med forslag til endringer i retningslinje 1 samt et forslag til sjekkliste
knyttet til forslag til endring av oppgavedeling mellom sykehus og kommuner fulgte saken.
Behandling 22.03.18:

Vedtak 22.03.18:
1. Administrativt samarbeidsutvalg godkjenner forslaget til revidert retningslinje 1
2. Endringene trer i kraft fra vedtaksdato.
3. Retningslinjen evalueres etter ett år.

Sak 023-18 Avviksmeldinger som gjelder akuttmedisinsk kommunikasjonssentral
(AMK)
Østfolds kommuner har meldt inn sak om manglende behandling av avvik rettet mot AMK.
Terje Kluften, Avdelingsleder, AMK Oslo, Prehospital klinikk, Oslo universitetssykehus HF var tilstede
under drøftingen av saken den 8.2.18.
Behandling 22.03.18:

Vedtak 22.03.18:
1. Administrativt samarbeidsutvalg beslutter at avvik meldes OUS når det gjelder AMK, mens
avvik knyttet til ambulansetjenesten skal meldes til SØ på vanlig måte. Samme avviksskjema
for samhandlingsavvik benyttes og begge adressene skal fremgå av skjemaet.
2. Problemstillinger knyttet til avvik rettet mot AMK tas opp i UFAB.
3. UFAB må etablere et system som følger opp disse avvikene.
4. UFAB kan løfte prinsipielle saker til samhandlingssekretariatet.

Sak 024-18 Fast etablering av samhandlingsutvalg for fastleger (SUFF)
SUFF har utarbeidet forslag til mandat som fulgte saken.
Finansiering av møtekompensasjon for fastleger fra 1.1.19 må besluttes.
Behandling 22.03.18:

Vedtak 22.03.18:
1. Administrativt samarbeidsutvalg slutter seg til det foreslåtte mandatet for SUFF med følgende
endring i forhold til økonomi legges det inn: «Fastlegene i SUFF fakturerer vertskommunen for
praksiskompensasjon (jfr. PKO-ordningen), vertskommunene foretar en fordeling av utgiften
mellom kommunene.»
2. Klinikksjef medisin Volker Moræus Solyga erstatter Einar Gløersen i SUFF.
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Sak 025-18 Følgepersonell polikliniske pasienter - nedsette en arbeidsgruppe
Det foreslås å fastsette et mandat og nedsette en arbeidsgruppe som ser på følgepersonell knyttet til
polikliniske undersøkelser.
Behandling 22.03.18:
 SØ er avhengig av opplysninger fra kommunen. Pasienter som er hos SØ er SØ sitt ansvar,
men vi må samarbeide slik at vi finner praktiske løsninger som gir god pasientoppfølging og
ivaretar pasientenes interesser.
 Ahus har arbeidet med denne problematikken – sekretariatet sjekker ut dette.
Vedtak 22.03.18:
1. Administrativt samarbeidsutvalg nedsetter følgende arbeidsgruppe:
Faste medlemmer:
Fredrikstad, Hvaler
Anne Herwander Kvarsnes
Aremark, Halden
Merethe Tangen
Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Skiptvet,
Gro Elisabeth Walberg
Spydeberg, Trøgstad
Moss, Rygge, Råde, Våler
Kristina Aaberg
Rakkestad, Sarpsborg
Gry Solberg
SØ Bilde
Wenche Stenbro
SØ Kir
Bente Husvik
SØ Med
Hilde Cecilie Larsen
SØ
SØ Sam
Odd Petter Nilsen
2. Arbeidsgruppen ser på behov for endringer i retningslinje 15 knyttet til samarbeidsavtalen i
forhold til følgepersonell for pasienter i forbindelse med polikliniske undersøkelser.
3. Arbeidsgruppen legger frem sitt forslag for Samhandlingssekretariatet innen 1.juni 2018.

Sak 026-18 Revisjon av retningslinje 8 - samarbeid om svangerskap og barselomsorg
Administrativt samarbeidsutvalg besluttet i sak 109-15 blant å behandle organisering av tilbud til
mor/barn på de første hjemmebesøk etter fødsel som egen sak, og i sak 102-16 den 24.11.16 ble det
oppnevnt en arbeidsgruppe og fastsatt et mandat.
Arbeidsgruppens sluttrapport og endringsforslag til Retningslinje 8 fulgte saken.
Behandling 22.03.18:
 Kommunene er ikke enige i ansvaret som skisseres i sluttrapporten.
 Det er ikke en lovpålagt oppgave for kommunen å ha ansvar for første hjemmebesøk.
 Kan være en god løsning på sikt.
 Fredrikstad kommune har fått tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet til et prosjekt med blant
annet hjemmebesøk.
 Viktig å samle erfaringer i forhold til hjemmebesøk og hvordan det kan organiseres.
Vedtak 22.03.18:
1. Administrativt samarbeidsutvalg godkjenner forslaget til revidert retningslinje 8 med følgende
endringer:
- Lovhenvisning i overskrift flyttes til pkt. 2
- Det gjøres ikke endring i fjerde kulepunkt i pkt. 3.2
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- Pkt 6 andre avsnitt skal lyde: «IKT systemer for rask informasjonsutveksling er nødvendig i
alle kommuner.» Resten av avsnittet strykes.
2. Endringene trer i kraft fra vedtaksdato.
3. Fredrikstad kommune inviteres til å presentere administrative, økonomiske og faglige
erfaringer for Samhandlingsutvalget etter ett års drift av prosjektet med bl.a. hjemmebesøk.

DRØFTINGSSAKER

Sak 027-18 Bistandsteam
Sykehuset har meldt inn sak knyttet til tvangstiltak overfor personer med rusmiddelproblemer etter
helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 10. Det foreslås at retningslinje om bistandsteam besluttes
som et vedlegg i samarbeidsavtalen mellom kommuner og Sykehuset Østfold HF.
Irene Dahl Andersen redegjorde for saken.
Drøfting 22.03.18:
 Teamet består av SØ ansatte og kommunalt personell som kjenner den aktuelle pasienten
 Telefonnummer til rådgiver i avdeling for rusbehandling som koordinerer bistandsteam,
legges inn i retningslinjen.
Resultat av drøfting 22.03.18:
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til foreløpig orientering
2. Saken føres opp som beslutningssak i første møte i Samhandlingssekretariatet.

Sak 028-18 Forslag til endring av oppgavedeling - Aclasta
Saken har blitt behandlet som en pilot i tråd med foreslått prosedyre jf. sak. om revidering av
retningslinje 1-«Oppgavedeling». (jf. sak 22-18).
Utfylt skjema og vurderinger fulgte saken som vedlegg.
Drøfting 22.03.18:
 Saken er ikke godt nok utredet i forhold til økonomiske og administrative konsekvenser
 Burde vært mulighet for å utløse polikliniske takster i kommunene. Dette er en
problemstilling som bør løftes inn nasjonalt
 Bør sette ned et utvalg som ser denne saken i en bredere sammenheng.
Resultat av drøfting 22.03.18:
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til foreløpig orientering
2. Saken behandles videre i Samhandlingssekretariatet.

Sak 029-18 Samhandlingsmidler 2018
Helse Sør-Øst har tildelt Sykehuset Østfold HF 777 000 kroner i samhandlingsmidler i 2018.
Midlene skal understøtte foretakets andel i samarbeidstiltak med kommunene i
opptaksområdet.
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Sekretariatet foreslår at det foretas utlysning på Sykehuset Østfold sine nettsider med søknadsfrist 1.
oktober som tidligere, og at samhandlingskontaktene tilskrives og gjøres oppmerksom på at det også
i år vil være mulig å søke på samhandlingsmidler etter de kriteriene som er gitt.
Drøfting 22.03.18:
 Bør sette en tidligere søknadsfrist.
Resultat av drøfting 22.03.18:
1. Administrativt samarbeidsutvalg tar saken til foreløpig orientering
2. Søknadsfristen settes til 1.juni 2018.
3. Saken føres opp som beslutningssak i et senere møte i Samhandlingssekretariatet.

ORIENTERINGSSAKER
Sak 030-18 Orientering om ambulansetjenesten
Sykehuset Østfold har hatt en gjennomgang av ambulansetjenesten. Liv Marit Sundstøl,
klinikksjef/prosessdirektør orienterte.

Sak 031-18 Orientering om pasientflyt SØ
Vintersesong og influensatid er en utfordring for både kommuner og sykehus.
Liv Marit Sundstøl, klinikksjef/prosessdirektør orienterte om pasientflyt i sykehuset Østfold.

Sak 032-18 Orientering om partnerskapet beslutning
Partnerskapmøtet avholdes 12.mars og vil beslutte struktur/form på samhandlingsarbeidet videre
frremover. Hilde Skyvulstad, samhandlingssjef kommunene orienterte om saken og vedtaket.
Partnerskapsmøtets vedtak følger vedlagt
Utredningsgruppens forslag følger vedlagt
Ny retningslinje 12 følger vedlagt.

Sak 033-18 Statistikk avviksmeldinger
Følgende dokumenter fulgte saken:
-Samhandlingsavvik for februar 2018
- Samhandlingsavvik for januar 2018 som ikke er lukket
-Samhandlingsavvik for januar-november 2017 som ikke er lukket og hvor fristen er passert
-Samhandlingsavvik for januar-desember 2016 som ikke er lukket og hvor fristen er passert

Sak 034-18 Statistikk utskrivningsklare pasienter
Følgende oversikter fulgte saken:
-Oversikt over USK-døgn somatikk for januar-februar 2018
-Oversikt over USK-døgn psykiatri 1.1.18 – 8.3.18
Det var ingen psykiatri pasienter som var meldt utskrivningsklar, og som fortsatt lå inne per 8.3.2018.
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Sak 035-18 Referat fra kliniske utvalg / annet
Følgende referat/oversikter var vedlagt saken:
a) Referat fra UFAB 17.01.2018
b) Referat fra KAD 13.02.2018

Sak 036-18 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.

Sak 037-18 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.
Sykehuset og kommunene har felles utfordringer for god pasientflyt når det gjelder utskrivningsklare
pasienter. Sykehuset ønsker å bidra til kompetanseheving overfor kommunene hvis kommunene selv
ser behov for dette. Dette bør i så fall settes i system og det ønskes diskusjon om hvordan dette kan
gjøres.
Behandling 22.3.18:
 I forhold til kompetansehevingstiltak er det ønskelig at kommunene gir tilbakemeldinger til
samhandlingssekretariatet. Saken vil bli ført opp på samhandlingssekretariatets sakskart.

Sak 038-18 Info om endringer som kan påvirke den annen part




SØ har fått midler til å starte opp med et tilbud til personer med mild/moderat depresjon
som står i arbeid eller er sykemeldt pga. dette. (Jfr. «Raskere tilbake»). Det er nå bestemt å
starte opp ved DPS Fredrikstad med et gruppetilbud og ved DPS Halden/Sarpsborg som et
individuelt tilbud. En tar sikte på å komme i gang fra august.
Nå kommer det ganske mange pakkeforløp i psykisk helse og det anbefales at kommunene
ser nøye på disse. Høringsfristen var 1.4.18.

EVENTUELT


Dette var det siste møtet i Administrativt samarbeidsutvalg. Irene Dahl Andersen orienterte litt om det
første møtet i 2004. Ny struktur for samhandlingsarbeidet er vedtatt av Partnerskapsmøtet og trer i
kraft fra 1.4.2018 jfr. sak 032-18.

~8~

Vedlegg sak 032-18
Vedtatt ny samhandlingsstruktur fra 1.4.2018

Partnerskapsmøtet vedtok i sak 4 den 12.mars 2018 følgende:
Vedtak:
1. Partnerskapsmøtet slutter seg til utredningsgruppens forslag til ny organisering av
samhandlingsarbeidet.
2. Partnerskapsmøtet ber samhandlingssekretariatet om å gjennomgå og oppdatere alle
retningslinjer til samarbeidsavtalen som følge av vedtak om ny organisering.

Utredningsgruppens forslag fulgte saken.
Ny retningslinje 12 fulgte saken.
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Utredningsgruppens forslag til ny organisering
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Ny retningslinje 12
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