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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 rådmann i Sarpsborg, Unni Skaar 
 

Sak 1. Tema sak – Fastsette kvalitetsparametere 

I henhold til gjeldene retningslinje 12 skal Partnerskapsmøtet fastsette kvalitetsparametere og 
drøfte resultater.  Adm. dir. Just Ebbesen innledet til debatt om temaet. 
Det har vært liten konkretisering i samhandlingsarbeidet når det gjelder å fastsette 
kvalitetsparametere.  Det hevdes at pasientene som skrives ut har større behov for pleie/ omsorg 
og oppfølgende behandling og at brukerne er mye dårligere og mer komplekse enn før 
samhandlingsreformen. Viktig å få faktabasert kunnskap.  Må finne noen felles parametere og ha 
en felles forståelse knyttet til dem.  I første omgang starte med kliniske måleparametere. Se på 
hva som er tilgjengelig og se hvor vi trenger ekstra data og mer faktakunnskap.  Se om det er 
systematiske forhold. F.eks. kartlegge siste 10 pasienter på helsehus og siste 50 innlagt på 
indremedisk avdeling. Se på nivå pasientene skrives ut til i de ulike kommuner. Se om det er oftere 
reinnleggelse.  Se om sommeren byr på spesielle utfordringer.  
Administrativt samarbeidsutvalg får i oppdrag å velge metode og tilnærming, men bør sjekke ut 
underveis med sykehusledelse og rådmannsutvalget i forhold til forventninger. Oppdraget settes 
inn i handlingsplanen (jfr. sak 5). Tar sikte på et ekstra partnerskapsmøte med tema 
kvalitetsparametere og resultater primo september.  Møtet avholdes på nytt sykehus på Kalnes. 
 

Sak 2. Godkjenne referat fra Partnerskapsmøtet 3.november 2014 

Vedtak: 

Referat fra Partnerskapsmøtet 3.november 2014 godkjennes. 

 

Sak 3. Godkjenne årsberetning fra Administrativt samarbeidsutvalg for 2014 

Årsberetning fra Administrativt samarbeidsutvalg for 2014 var vedlagt saken og ble presentert av 
leder av Administrativt samarbeidsutvalg Kjersti Gjøsund. 

Vedtak: 

Årsberetning fra Administrativt samarbeidsutvalg for 2014 godkjennes. 
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Sak 4. Godkjenne sammensetting av Administrativt samarbeidsutvalg 2015-16  

Partene har utpekt sine representanter til vervene som medlemmer, observatører og 
varamedlemmer i Administrativt samarbeidsutvalg for kommende periode. 
Administrativt samarbeidsutvalg innstiller på at følgende sammensetting av Administrativt 
samarbeidsutvalg godkjennes for perioden 1.april 2015 t.o.m 31.mars 2016: 

 

Vedtak: 

1. Følgende sammensetting av Administrativt samarbeidsutvalg godkjennes  
     for perioden 1.april 2015 til og med 31.mars 2016: 
 
 Faste medlemmer: Varamedlemmer: 

Fredrikstad, Hvaler  Jon Erik Olsen Guro Steine Letting 

Aremark, Halden  Halvard Bø Gina Brekke 

Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, 
Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad  

Heidi Eek Guttormsen Silje Bruland Lavoll 

Moss, Rygge, Råde, Våler  Lise Storhaug Sonja Rønneberg 

Rakkestad, Sarpsborg  Kjersti Gjøsund Kirsti Engedahl 

SØ Irene Dahl Andersen  Liv Marit Sundstøl 

SØ Stein Bruland Linda Haukeland 

SØ Einar Gløersen Bernt Werner Pettersen 

SØ Bente Kristin Husvik  

SØ Odd Petter Nilsen  

   

Observatører:   

Brukerutvalget Leder Brukerutvalget Nestleder Brukerutvalget 

Rep. ansattes org Veronica Løken Karen M. Brasetvik 

Fastleger Benny Adelved Bjørn-Tore Martinussen 

 
2. Som leder velges   Irene Dahl Andersen 
3. Som nestleder velges  Jon Erik Olsen 
 

 
 
 

Sak 5. Godkjenne handlingsplan for ADMS for 2015-16 

Forslag til strategisk årsplan med satsingsområder for samhandlingsarbeidet gjeldende for 
perioden april 2015 til og med mars 2016 fulgte saken. 
 
Det kom innspill på at følgende punkter tilføyes i handlingsplanen: 

 Se på ny aktuell kunnskap knyttet til samhandlingsarbeidet 

 Arbeide med kvalitetsparametere og lokal analyse 

 Forberede ekstra partnerskapsmøte på Kalnes, primo september 2015 med tema 
kvalitetsparametere og resultater. 
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Vedtak: 

1. Handlingsplan for Administrativt samarbeidsutvalg for 2015/16 godkjennes slik: 

 
Handlingsplan - fokusområder for administrativt samarbeidsutvalg 2015 
Gjelder for perioden 1.april 2015 til og med 31.mars 2016 

 
Hovedfokus er implementering / forankring og videreutvikling av samarbeidsavtalen med 
tilhørende retningslinjer og rutiner  
 

o Rehabilitering 

 Fortsette arbeidet med å utarbeide / implementere områdeplan rehabilitering i 
Østfold 

o Forebygging og folkehelse 

 Vurdere den konkrete oppfølging av anbefalinger fra klinisk utvalg for forebygging 
og folkehelse 

 Forsterket innsats mot kronikergruppene 
o Øyeblikkelig-hjelp døgnplasser i kommunene 

 Kvalitetssikring av diagnostikk, kompetanse, utstyr og pasientforløp  

 Videreføre følgeforskning 
o Kompetansesamarbeid – deling og heving 

 Strukturere arbeidet med kompetanseheving og sørge for rett kompetanse i 
kommuner og sykehus for en vellykket gjennomføring av samhandlingsreformen 

 Identifisering av kompetansebehov og iverksetting av målretta tiltak må gjøres i 
nært samarbeid mellom partene for å sikre forsvarlig og god pasientbehandling 

 Etablere et system som kan ajourholdes, hvor en kan synliggjøre tilbud om 
kurs/opplæringstiltak som er tilgjengelig for de andre partene.  

o Fastlegenes funksjon 

 Fastlegefunksjonen er ofte nøkkelen til god samhandling og gode pasientforløp. 
Fastlegene er ikke en direkte part i samarbeidsavtalen og det blir viktig å finne ut 
hvordan partene kan involvere disse i større grad i utviklingen av helsetjenesten i 
Østfold.  
Vurdere hvordan praksiskonsulentene kan bidra i dette arbeidet. 

o Jordmortjenester – barselomsorg 

 Revidere/implementere retningslinjer/rutiner knyttet til en sammenhengende 
svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i tråd med nye nasjonale retningslinjer. 

o Oppgaveoverføring 
 Løpende vurdere tiltak for å nå målet om hensiktsmessig arbeidsdeling. 

o Endringer i virkemidlene 

 Følge opp og synliggjøre endringer av statlige virkemidler og forutsetninger. 
o Rus/psykiatri  

 Følge opp etterlevelse av ROP-retningslinjene 

 Revidering av lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang 
o Palliasjon 
o Strategiplan 
o Revidere samarbeidsavtalen med tilhørende retningslinjer i ihht. plan. 
o Se på ny aktuell kunnskap knyttet til samhandlingsarbeidet 
o Arbeide med kvalitetsparametere og lokal analyse 
o Forberede ekstra partnerskapsmøte på Kalnes, primo september 2015 med tema 

kvalitetsparametere og resultater. 
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Sak 6. Endringer i samarbeidsavtalen 

I overordnet samarbeidsavtale heter det: «Partene er enige om å gjennomgå avtalen hvert år og 
sørge for jevnlig rapportering og evaluering. Partnerskapsmøtet har ansvar for å evaluere avtalen 
ved innhenting av erfaringer gjennom administrativt samarbeidsutvalg.» 

Vedtak: 

Den overordnede samarbeidsavtale videreføres i sin nåværende form. 
 

 

Sak 7. Beramme neste partnerskapsmøte  

Vedtak: 

Neste partnerskapsmøte berammes til 7.mars 2016 kl. 13.00 – 15.00 
Sekretariatet finner egnet møtelokale og kaller inn til møtet på vanlig vis. 
 
 
 
 
 
 
Referat forhåndsgodkjent av: 
 
 
 
 
 
Unni Skaar  (sign)         Just Ebbesen (sign)  
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Deltakerliste: 

Unni Skaar Rådmann – leder av 
rådmannsutvalget 

Sarpsborg 

Just Ebbesen Adm. dir. SØ 

Monica Nordmoen Kommunalsjef Askim  

Bente Hedum Rådmann Moss  

Nina Tangnæs Grønvold Kommunalsjef helse og velferd Fredrikstad 

Gudrun H. Grindaker Rådmann Halden 

Bjørn Sjøvold Rådmann Hobøl 

Dag W. Eriksen Rådmann Hvaler 

Heidi Vildskog Rådmann Spydeberg 

Anne Sofie Andersen Kommunalsjef Rakkestad 

Siri Bækkevold Kommunalsjef Rygge 

Synnøve Rambek Rådmann Askim 

Tor Anders Olsen Rådmann Trøgstad  

Espen Jaavall Rådmann Marker 

Hans-Petter Karlsen Rådmann Våler 

Irene Dahl Andersen Viseadm.dir. – nestleder ADMS SØ 

 
Observatører:  

Kjersti Gjøsund ADMS – leder Sarpsborg region 

Jon Erik Olsen ADMS Fredrikstad region 

Lise Storhaug ADMS Moss region 

Odd Petter Nilsen ADMS SØ 

Elisabeth Lilleborge Markhus Fylkeslege Fylkesmannen 

Jon Jæger Gåsvatn Spesialrådgiver SØ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


