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Referat fra partnerskapsmøte 20. mars 2013 
Quality Hotel Grålum kl 13-15 
 
Møteleder: Unni Skaar – rådmann Sarpsborg og leder av rådmannsutvalget i Østfold 
 

Sak 
nr. 

Beskrivelse/vedtak 

1-13 Innkalling og saksliste - godkjent uten kommentarer 

 Årsrapport 2012 og Handlingsplan 2013 for administrativt samarbeidsutvalg ble lagt 
fram av leder for administrativt samarbeidsutvalg, Irene Dahl Andersen og godkjent av 
partnerskapsmøtet. 
Det ble understreket at det er viktig å ha særlig fokus på utskrivningsklare pasienter (både 
innenfor somatikk og psykisk helsevern) og etablering / utvikling av ø.hjelp døgnplasser i 
kommunene.  
Klinisk utvalg ø.hjelp døgnplasser bidrar til koordinering, utvikling og kvalitetssikring av disse 
tilbudene i Østfold 4 av 5 legevaktsregioner er i drift. Dvs 20 av 40 planlagte senger i Østfold. 
Indre Østfold starter i mai. Erfaringene fra Halden (85 pasienter) og Fredrikstad (69 pas.) som 
startet først (nov 12) er gode. Både fastleger og pasienter / pårørende er fornøyde. Nå som 
tilbudet er bedre kjent er det en markant økning i antall henvisninger. 
Sykehuset Østfold har tatt initiativ til en omfattende følgeforskning på samhandlingen i 
Østfold.  
Fra rådmennenes og sykehusledelsens  side ser det ut til at samhandlingen i Østfold går bra 
 
Partnerskapsmøtet godkjente årsrapport for 2012 og vedtok handlingsplan for 2013 

2-13 Forebygging inkl folkehelsearbeid 
Just Ebbesen og Unni Skaar innledet. 

http://www.sykehuset-ostfold.no/
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Just:  
Noe forebygging er både enkelt og billig. Resultater kan ses på kort og lang sikt. Strøing på 
glatta om vinteren kan hindre brudd og fallskader og kan leses rett ut fra SØ’s statistikk og gir 
umiddelbar effekt. Forebygging av fedme hos barn gir gevinster på lang sikt. SØ kan gi 
statistikker om skadefrekvenser og kunnskap om sykdomstilstander som kan forebygges. Det 
er mange måter å forebygge på og vi må ha en løpende dialog på hvordan vi best kan 
samarbeide om dette og finne de tiltakene som er mest effektive. 
Unni:  
Lov om folkehelse legger et generelt ansvar for forebygging på alle sektorer i kommunen. Det 
er utformet et ny partnerskapsavtale om folkehelsearbeid mellom kommunene og 
fylkeskommunen som kommer til behandling i alle kommunene våren 2013. Det er viktig at 
dette ses i sammenheng  med det forebyggende arbeidet som skal være mellom sykehuset 
og kommunene.  
Det er tre nivåer av forebygging i kommunen: 

- Hindre at sykdom oppstår 
- Hindre forverring av sykdom 
- Hindre behandling i sykehus 

Selv om Sarpsborg syns vi har vært flinke med utskrivningsklare pasienter og kommunal 
medfinans, så blir det små tall. Dette gir ingen merkbar reduksjon i medfinansieringen eller  
penger til overs for forebyggende arbeid. De  økonomiske virkemidlene i  
samhandlingsreformen gir ingen insitament til forebyggende arbeide.  
 
Andre innspill 

- Er det pasientgrupper eller forebyggingsarbeid vi glemmer fordi vi har så sterkt fokus 
på utskrivningsklare pasienter og medfinans? 

- Vi må finne ut hvor vi får mest igjen for innsatsen / ressursene og sette fullt trøkk på 
dette 

- Viktig med forebygging av fedme blant de yngste  
- Nettopp pga knappe ressurser er forebygging viktig 
- Holdnings- og kunnskapsarbeid i skoler koster lite 
- Administrativt samarbeidsutvalg har vanskeligheter med å knekke forebyggingskoden. 

Kanskje rådmannsutvalget + evt KS kan hjelpe til for å lage en god bestilling? 
- Det finnes et godt studium i regi av Sekretariat for Etter- og Videreutdanning i 

Samfunnsplanlegging/KS  som heter Helse og plan i omsorg    
http://www.ks.no/PageFiles/32575/Studieinformasjon_jan13.pdf 

- Oppsummert:  I handlingsplan for adminstrativt samarbeidsutvalg er det foreslått at 
det opprettes et klinisk utvalg for forebyggende arbeid. Utvalget bør konkretisere og 
avgrense felles tiltak og samhandling i det forebyggende arbeidet. Representanter for 
administrativt samarbeidsutvalg vil bli invitert til møtet i rådmannsutvalget for å se på 
mandat, muligheter og avgrensninger for dette arbeidet.  

 

Vedlagt: Presentasjonen til Unni 

foredrag 
samhandling 20.03.13 - siste.pptx

 
 

3-13 ”2 steg foran” Borg innovasjon ved Bjørn Brandstorp presenterte et senter for innovasjon og 
forskning. Presentasjonen er vedlagt her 

Partnerskapsmøte -2 
steg foran-med eksempler-ppt 20130320.pdf

 
 
Eventuelt   

http://www.ks.no/PageFiles/32575/Studieinformasjon_jan13.pdf
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Til neste partnerskapsmøte ønskes: 
Styringsdata og statistikk som kan gi nyttig kunnskap om for eksempel forebygging, sykelighet, 
bruk av spesialisthelsetjenester, utskrivningsklare pasienter, reinnleggelser osv 
 
 
Odd Petter Nilsen 
Ref 


