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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 administrerende direktør SØ, Just Ebbesen 

Vedtak: 

Innkalling og dagsorden ble godkjent uten bemerkninger. 

 

 

 

 

Sak 1. Godkjenne referat fra Partnerskapsmøtet 7. september 2015 

Vedtak: 

1. Referat fra Partnerskapsmøtet 7. september 2015 godkjennes. 

 

 
 

Sak 2. Godkjenne årsberetning for ADMS for 2015 

Leder av Administrativt samarbeidsutvalg Irene Dahl Andersen presenterte årsberetning for 
Administrativt samarbeidsutvalg for 2015 og utvalgets oppfølging av handlingsplan 15/16. 

Vedtak: 

1. Årsberetning for Administrativt samarbeidsutvalg for 2015 godkjennes 
2. Partnerskapsmøtet tar den fremlagte oppfølging av handlingsplan 15/16 til orientering 
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Sak 3. Godkjenne sammensetting av Administrativt samarbeidsutvalg 2016-17 

Forslag til endret sammensetting av Administrativt samarbeidsutvalg for perioden 2016-2017 ble 
fremlagt i møtet. 
 

Vedtak: 

1. Følgende sammensetting av Administrativt samarbeidsutvalg godkjennes 
for perioden 1.april 2016 til og med 31.mars 2017: 

 
 Faste medlemmer: Varamedlemmer: 

Fredrikstad, Hvaler  Lise Storhaug 1. Anne Kristine Nitter   
2. Jon Erik Olsen 

Aremark, Halden  Halvard Bø Gina Brekke 

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

Heidi Eek Guttormsen Silje Bruland Lavoll 

Moss, Rygge, Råde, Våler  Sarah Frandsen Gran Edel Bruun 

Rakkestad, Sarpsborg  Grete Vidar Kirsti Engedahl 

SØ Irene Dahl Andersen  Tore Krogstad 

SØ Bente Kristin Husvik Anne Karine Roos 

SØ Odd Petter Nilsen Anette M. Siebenherz 

SØ Liv Marit Sundstøl Bernt Werner Pettersen 

SØ Linda Haukeland  

   

Observatører:   

Brukerutvalget Leder Brukerutvalget Nestleder Brukerutvalget 

Rep. ansattes org Veronica Løken Karen M. Brasetvik 

Fastleger Benny Adelved Bjørn-Tore Martinussen 

 
2. Som leder velges   Lise Storhaug  
3. Som nestleder velges  Irene Dahl Andersen 

 

 
 

Sak 4. Godkjenne handlingsplan for ADMS for 2016-17 

Forslag til strategisk årsplan med satsingsområder for samhandlingsarbeidet gjeldende for 
perioden 1.april 2016 til og med 31.mars 2017 ble presentert for møtet av Irene Dahl Andersen. 
Fra drøftingen: 

 Viktig å holde fokus på hva som skjer i forhold til psykiatri/rus både når det gjelder 
utskrivningsklare pasienter og i tilknytning til kommunale øyeblikkelig hjelp plasser (KAD).  
Hva vil det innebære med enda et døgn-nivå for disse pasientene? Konsekvenser må 
synliggjøres for sentrale myndigheter. Vurdere om det skal gjøres noe felles fremstøt her. 

 Kommunal sekretariatsfunksjon for samhandling / kontaktperson skal behandles i 
rådmannsutvalget i mai. Ta inn et punkt i handlingsplanen om dette. 

 

 

Vedtak: 

1. Handlingsplan for Administrativt samarbeidsutvalg for 2016/17 godkjennes slik: 
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Handlingsplan - fokusområder for administrativt samarbeidsutvalg 2016 
Gjelder for perioden 1.april 2016 til og med 31.mars 2017 

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

o Rehabilitering 

 Samarbeid om tilbud innen somatisk rehabilitering med fokus på helsefremming og 
egenmestring, og at brukere skal få rett tilbud til rett tid. 

o Forebygging og folkehelse 

 Forsterket innsats mot sårbare pasientgrupper som kronikere og barn. 

 Se på muligheter for samarbeid om hensiktsmessig bruk av diagnostikk og 
behandling for å forebygge overbehandling. 

o Øyeblikkelig-hjelp døgnplasser i kommunene (KAD) 

 Kvalitetssikring av diagnostikk, kompetanse, utstyr og pasientforløp  

 Videreføre følgeforskning 

 Tilrettelegge for pasienter med psykiske lidelser og rusbehandling 
o Kompetansesamarbeid – deling og heving 

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

o Fastlegenes funksjon 

 Evaluere / følge opp referansegruppen for fastleger 
o Jordmortjenester – barselomsorg 

 Avtale ansvarsfordeling i 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  

 Avtale retningslinje / håndtering vedrørende betaling for utskrivningsklare pasienter 
som blir liggende på sykehuset 

o Pasientforløp og reinnleggelser 
o Palliasjon 
o Revidere samarbeidsavtalen med tilhørende retningslinjer i ihht. plan. 
o Se på ny aktuell kunnskap knyttet til samhandlingsarbeidet 
o Samarbeid om bruk av kvalitetsindikatorer for kvalitetsforbedring 
o Samarbeid om sekretariatsfunksjon for samhandlingsarbeidet 
o Elektronisk kommunikasjon 
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Sak 5. Fastsette kvalitetsparametere 

Maren Heldahl, presenterte forslaget til indikatorer/kvalitetsparametere. 
 
Fra drøftingen: 

 Flere overganger nå enn tidligere. Flere leger er involvert. Det kan gi utfordringer knyttet til 
legemidler mm. 

 Vi bør bruke indikatorene en stund og så evaluere og se om de gir oss det nødvendige 
grunnlaget og om de fungerer etter hensikten. 

Vedtak: 

1. Partnerskapsmøtet godkjenner at de foreslåtte indikatorer/kvalitetsparametere legges til grunn 
for å vurdere om samhandling mellom sykehus og kommuner fungerer etter hensikten og om 
samhandlingstiltak gir ønsket effekt. 
 

 

 

Sak 6. Bruk av kommunale akutte døgnplasser (KAD) 

Espen Storeheier presenterte problemstillinger og eksisterende tallmateriale for bruk av KAD-
plasser. 

Vedtak: 

1. Partnerskapsmøtet tar saken til foreløpig orientering og vil følge opp bruken av KAD-senger når 
det foreligger mer kunnskap om bruken. 
 
 
 

Sak 7. Behandlingskvalitet ved kommunale akutte døgnplasser (KAD) 

Espen Storeheier informerte om forskningsprosjektet knyttet til behandlingskvalitet ved KAD-
plasser.  

Vedtak: 

1. Partnerskapsmøtet slutter seg til at det er behov for mer kunnskapsbasert viten knyttet til bruk 
av kommunale akutt døgnplasser (KAD). 
2. Partene vil legge til rette for at det gjennomføres forskning på bruken av tilbudet. 

 

 

Sak 8. Evaluering av samarbeidsavtalen 

Administrativt samarbeidsutvalg anbefaler partnerskapsmøtet å videreføre samarbeidsavtalen slik 
den nå foreligger.  

Vedtak: 

1. Overordnet samarbeidsavtale mellom Sykehuset Østfold og kommunene i opptaksområdet 
videreføres slik den nå foreligger. 
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Sak 9. Neste partnerskapsmøte  

 Til orientering så har SØ fra 1.januar i år fått ansvaret for å ha et overgrepsmottak. 
Fredrikstad kommune og SØ er nå i forhandlinger hvor en søker å få på plass en avtale hvor 
SØ kjøper disse tjenestene fra Fredrikstad. 
Overgrepsmottaket, som frem til nyttår har vært drevet gjennom et spleiselag av 
kommunene har også drevet med utadrettet/forebyggende virksomhet. Denne delen er 
det ikke naturlig at SØ viderefører og en vil se på å fremme en sak for Administrativt 
samarbeidsutvalg om denne delen fortsatt skal løses gjennom et spleiselag hvor en også 
søker å trekke Fylkeskommunen med i det forebyggende arbeidet rettet blant annet mot 
elever i videregående skole. 

 

Vedtak: 

1. Det vurderes å avholde et møte mellom rådmenn og sykehusledelse i forbindelse med 
statsbudsjettet. Statsbudsjettet vil kanskje gi føringer og rammer for de to ordningene som 
gjelder psykiatri: KAD og betaling for utskrivningsklare pasienter. 

2. Neste ordinære partnerskapsmøte avholdes mandag 13.mars 2017 kl.13.00-15.00 
3. Sekretariatet bes finne egnet møterom og kalle inn på vanlig måte. 

 
 
 
 
 
 
Referat er forhåndsgodkjent av: 
 
 
 
 
 
Just Ebbesen        Unni Skaar 
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Deltakerliste: 

Just Ebbesen Adm. dir. SØ 

Unni Skaar Rådmann - leder av 
rådmannsutvalget 

Sarpsborg 

Bjørn Sjøvold Rådmann  Hobøl 

Bente Hedum Rådmann Moss  

Roar Vevelstad Rådmann Halden 

Hans-Petter Karlsen Rådmann Våler 

Morten Svagård Rådmann Råde  

Ivar Nævra Rådmann Rygge 

Heidi Vildskog Rådmann Spydeberg 

Nina Tangnæs Grønvold Kommunalsjef Fredrikstad 

Monica Nordmoen Kommunalsjef Askim  

Øivind W. Johansen Helsesjef  Sarpsborg 

Siri Bækkevold Kommunalsjef Rygge 

Irene Dahl Andersen Viseadm.dir. – leder ADMS SØ 

Liv Marit Sundstøl Prosessdirektør  SØ 

 
Observatører:  

Jon Erik Olsen ADMS – nestleder ADMS Fredrikstad region 

Halvard Bø Kommuneoverlege  Halden 

Lise Storhaug ADMS Moss region 

Odd Petter Nilsen ADMS SØ 

Elisabeth Lilleborge Markhus Fylkeslege Fylkesmannen i Østfold 

Maren Heldahl Ass. fylkeslege Fylkesmannen i Østfold 

Sigurd Roger Nilsen Studieleder EVU Høgskolen i Østfold 

Jon Jæger Gåsvatn Spesialrådgiver SØ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


