
 

 
 

Møtereferat Side 1 av 7 

 Vår dato 

14.11.2014 
Vår referanse 

14/07117 

Referent: 

Jon Jæger Gåsvatn  
  

 

Postadresse  

Sykehuset Østfold 
Samhandlingsavdelingen 
Postboks 16, 1603 Fredrikstad 

Besøksadresse  

Tune teknikeren, 
Tuneveien 20, 
1710 Sarpsborg 

Telefon  

Sekretariat 
91355288 
 
 

 

E-postadresse 

Sekretariat:  
Jon.Jaeger.Gasvatn@so-hf.no 
Internett 

www.sykehuset-ostfold.no  

 
 

 

 

Referat fra Partnerskapsmøte 3. november 2014 

 

 
Deltakere: 
Rådmennene i kommunene, og administrerende direktør og toppledelse fra Sykehuset Østfold 
 *) jfr. vedlagte deltakerliste 

  
Observatører med møte- og talerett:  

 Administrativt samarbeidsutvalg  

 Fylkesmannen og fylkeskommunen 

 Høgskolen i Østfold  

 Kommunenes sentralforbund Østfold (KS) og Spekter  
 
Møtet ble ledet av administrerende direktør SØ, Just Ebbesen 
 

Sak 1 – Godkjenne årsrapport fra Administrativt samarbeidsutvalg for 2013 
 
Nestleder i Administrativt samarbeidsutvalg, Irene Dahl Andersen presenterte årsrapporten. Det 
jobbes med avvik knyttet til samhandlingsavtalene. Det er mange avtaler og kan være vanskelig for 
alle å ha oversikt. 
 
 

Vedtak: 
Årsrapport fra Administrativt samarbeidsutvalg for 2013 godkjennes. 

 
 
 

Sak 2 – Godkjenne handlingsplan for ADMS for 2014 m/kommentarer 
 
Det ble trukket frem at det fremdeles finnes gråsoner knyttet til rus og psykiatri (ROP-pasienter). 
Irene Dahl Andersen viste til at et klinisk utvalg nedsatt av ADMS har gått gjennom diverse 
problemstillinger mht. behandling og oppfølging av ROP-pasienter. Utvalget konkluderte med at 
det ikke er mangel på retningslinjer, men at forvaltningen av disse kan være krevende. Det ble 
også vist til at noen få brukere, som defineres som behandlingsresistente i 
spesialisthelsetjenesten, koster kommunene store beløp. Det ble stilt spørsmål om det gikk an å se 
på muligheter for en bredere samhandling knyttet til disse brukerne. 

 
 

Vedtak: 
Handlingsplan for Administrativt samarbeidsutvalg for 2014 med kommentarer godkjennes. 

 
 
 

mailto:Jon.Jaeger.Gasvatn@so-hf.no
http://www.sykehuset-ostfold.no/


    

Sykehuset Østfold    Side 2 av 7 

  Vår dato 

14.11.2014 
Vår referanse 

14/07117 

 

Filnavn (Intern sone): \\IS-FIL02.so.hf.no\60 Dir\601010 Kommunikasjon_og_samhandling\1.1 
Samarbeidsutvalg\Partnerskapsmøtet\2014\Referat fra partnerskapsmøtet 031114.docx 

Sak 3 – Godkjenne handlingsplan for Administrativt samarbeidsutvalg 2015 
 
Just Ebbesen viste til at det blir endring av finansiering av rehabilitering innen Hele SørØst, noe 
som fører til at SØ får mulighet til å kunne etablere en rehabiliteringsenhet i nært samarbeid med 
kommunene.  
Det ble henstilt til Administrativt samarbeidsutvalg å se på alle avtalene som er utarbeidet, og 
vurdere hensiktsmessigheten av de enkelte. Erfaringene knyttet til den gjennomgangen bør 
meldes oppover i systemet. 
 

Vedtak: 
Det henstilles til Administrativt samarbeidsutvalg å foreta en gjennomgang av 
hensiktsmessigheten med de enkelte avtalene. 
Handlingsplan for Administrativt samarbeidsutvalg for 2015 godkjennes med denne 
tilføyelsen. 

 
 

Sak 4 – Endringer i samarbeidsavtalen 
 

Vedtak: 
Den overordnede samarbeidsavtale videreføres med de språklige endringene som er 
foretatt. 
 
Retningslinje 12 endres slik at partnerskapsmøtet avholdes en gang i året i årets første 
kvartal. 
 

 

Sak 5. Sykehuset Østfolds arbeid med strategi 2016-2020 

Adm. dir Just Ebbesen vil presenterte arbeidet med å utarbeide strategi for sykehuset for perioden 
2016-2020.  
Strategien tar utgangspunkt i en bransjeanalyse som danner bakteppe for arbeidet. 
I arbeidsdokumentet for ny strategi er følgende mål skissert: 
 

1.      Pasientene skal oppleve tilgjengelige, forutsigbare og helhetlige tjenester.  

2. Kvalitet, pasientsikkerhet og service skal gjenspeiles i alt vi gjør. 

3. Pasientene skal i møte med sykehusets medarbeidere oppleve empati, profesjonalitet, god 

kommunikasjon og rett kompetanse. 

4. Pasientene skal oppleve at SØ har god samhandling med alle deler av helsetjenesten. 

5. Forslag til nytt mål: SØ skal være et godt sykehus å jobbe i. 

6. SØ skal utnytte moderne teknologi og nytt sykehus for å bli ledende innenfor definerte 

områder innen forskning og tjenesteinnovasjon. 

7. SØ skal skape et økonomisk handlingsrom som sikrer utvikling og investeringer. 

Det ble påpekt at slik punkt en var utformet så kunne det se ut som SØ gikk utenfor sitt 
ansvarsrom, da helhetlige tjenester også innbefatter kommunene. Det ble henstilt til at punkt en ble 
omformulert slik at det fremgår at dette gjelder for SØ. 
 
Det ble påpekt at SØ Kalnes blir et stort diagnostikksenter, og et kraftsenter i forhold til 
kompetanse og teknologi. Det ble stilt spørsmål om SØ i den forbindelse kan by på noe mer 
overfor kommunene. 
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Ebbesen viste til at det arbeides med standardisering av informasjonskapsler som pasientene skal 
få med seg, knyttet til «min journal».  
 
Det ble understreket at samhandlingen er bra i Østfold, og at samhandling som skal skje fremover 
må meldes inn til ADMS. 
En forestående kommunereform vil kunne påvirke kommunenes handlekraft, og det er viktig at SØ 
er motor i arbeidet. Viktig også å opprettholde de eksisterende møteplassene. 
 
Rådmann Bjørn Sjøvold fra rådmannsutvalget presenterte innspill/forventninger til sykehuset for 
samme tidsperiode. 
 
Presentasjonen til Sjøvold sendes ut sammen med referatet. 
 
 

Sak 6. Beramme neste partnerskapsmøte  

 

Vedtak: 
Neste partnerskapsmøte berammes til 9.mars 2015 kl. 13.00 – 15.00 
En tar sikte på at møtet legges til Kalnes med omvisning. 
Sekretariatet finner egnet møtelokale og kaller inn til møtet på vanlig vis. 

 

Referat forhåndsgodkjent av Just Ebbesen (møteleder) og Unni Skaar (leder av rådmannsutvalget) 
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Deltakerliste: 

Just Ebbesen Adm. dir SØ 

Unni Skaar Rådmann – leder av 
rådmannsutvalget 

Sarpsborg 

Monica Nordmoen Kommunalsjef Askim  

Jan-Erik H. Eide Virksomhetsleder Eidsberg 

Nina Tangnæs Grønvold Kommunalsjef helse og velferd Fredrikstad 

Gudrun H. Grindaker Rådmann Halden 

Bjørn Sjøvold Rådmann Hobøl 

Dag W. Eriksen Rådmann Hvaler 

Knut Michelsen Kommuneoverlege Moss 

Anne Sofie Andersen Kommunalsjef Rakkestad 

Siri Bækkevold Kommunalsjef Rygge 

Morten Svagård Rådmann Råde 

Per Egil Pedersen Rådmann Skiptvedt 

Hans-Petter Karlsen Rådmann Våler 

Irene Dahl Andersen Viseadm.dir – nestleder ADMS SØ 

 
Observatører:  

Jon Erik Olsen ADMS Fredrikstad region 

Halvard Bø ADMS Halden region 

Lise Storhaug ADMS Moss region 

Heidi Eek Guttormsen ADMS IØ region 

Mona Larsen  ADMS  Brukerutvalget SØ 

Veronica Løken ADMS LO – ansattes representant 

Elisabeth Lilleborge Markhus Fylkeslege Fylkesmannen 

Morten Oppegaard Rådgiver KS 

Jon Jæger Gåsvatn Spesialrådgiver SØ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 


