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Referat fra Partnerskapsmøte 5. november 2013 

 

 
Deltakere: 
Rådmennene i kommunene, og administrerende direktør og toppledelse fra Sykehuset Østfold 
  
Observatører med møte- og talerett:  

 Administrativt samarbeidsutvalg  

 Fylkesmannen og fylkeskommunen 

 Høgskolen i Østfold  

 Kommunenes sentralforbund Østfold (KS) og Spekter  
 

Sak 1 - Status for samhandlingsreformen i Østfold sett fra kommune- og 
spesialisthelsetjenesten 
 
Trond Tjerbo, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Institutt for helse og samfunn (UiO) 
presenterte Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale 
innovasjoner. 
 
Kst. kommunalsjef Jon Erik Olsen, Seksjon for helse og velferd, Fredrikstad kommune presenterte 
samhandlingsreformen sett fra kommunens side. 

 
 

Prosjektsjef kommunal samhandling Per Grunde Weydahl, Sykehuset Østfold presenterte 
samhandlingsreformen sett fra SØ sin side. 
 

Sak 2 - Styringsdata og statistikk som gir nyttig kunnskap om for eksempel 
sykelighet, bruk av spesialisthelsetjenester, utskrivningsklare pasienter, kommunal 
medfinansiering osv 
 
Rådgiver Morten Aastorp Andersen, Enhet Helse, Sarpsborg kommune presenterte verktøyet 
Sarpsborg kommune utviklet. ADMS har besluttet at verktøyet skal benyttes som en viktig del i 
håndteringen og utveksling av styringsdata og statistikk for kommuner og SØ. 
Det er behov for opplæring i bruk av verktøyet for Helsehus/lokalmedisinske senter. Invitasjon til 
opplæringsdag er sendt ut. 
 

Sak 3 - Følgeforskning på samhandlingsreformen i Østfold 
 
Prosjektsjef kommunal samhandling Per Grunde Weydahl, Sykehuset Østfold innformerte om at 
det arbeides med søknader om støtte til følgeforskning på samhandlingsreformen i Østfold. 
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Sak 4 - Godkjennelse av handlingsplan for administrativt samarbeidsutvalg 2014 
 
Leder av ADMS, Irene Dahl Andersen, Sykehuset Østfold la frem forslag til handlingsplan for 
ADMS for 2014. 
 
Handlingsplanen ble vedtatt som fremlagt. 
 

Eventuelt 

Eidsberg, Marker, Spydeberg, Skiptvet, Trøgstad, Hobøl og Askim kommuner hadde i brev av 
4.november 2013 til ADMS, skriftlig fremmet et ønske om at samarbeidsavtalen gjennomgås for å 
se hvordan en kan sikre at økonomiske og administrative konsekvenser blir belyst i tillegg til de 
faglige aspektene som vurderes av de kliniske utvalgene.  
 
Partnerskapsmøtet mente det ikke var hensiktsmessig å endre samarbeidsavtalen med bakgrunn i 
dette brevet. Det var enighet om å sette ned et utvalg bestående av seks personer, tre fra 
kommunene og tre fra SØ, som går gjennom problematikken knyttet til helsehuset i Indre Østfold. 
Askim kommune har ansvar for å få nedsatt utvalget. Utvalget legger frem sitt arbeid for 
partnerskapsmøtet. 
 
 
Neste møte: Sekretariatet for ADMS finner møtedag for møte våren 2014. 
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