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Driftsorienteringer fra administrerende direktør
Endret sykehustilhørighet – Vestby kommune
Høsten 2012 fattet Vestby kommune et vedtak hvor det ble uttrykt ønske om overføring av
sykehustilhørighet for befolkningen i kommunen fra Akershus universitetssykehus (Ahus) til
Sykehuset Østfold (SØ) fra det tidspunkt nytt sykehus på Kalnes sto ferdig. På oppfordring fra
Vestby kommune ba Helse Sør-Øst RHF (HSØ) SØ lede et arbeid med utredning av muligheten for
og konsekvensene av en endring av sykehustilhørighet for Vestby kommune. Arbeidsgruppen avga
rapport i november 2013 hvor den konkluderte samlet med at befolkningen i Vestby kan overføres
til SØ fra 1. januar 2017.
Styret i HSØ fattet følgende vedtak 18. desember 2014 i sak 090-2014 Analyse av aktivitet og
kapasitetsbehov 2030 Helse Sør-Øst – grunnlag for videre utvikling og planlegging, pkt. 4:
4. Spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Vestby kommune overføres til Sykehuset
Østfold HF. Det legges til grunn at overføring skjer fra 1. januar 2017, men endelig
vurdering gjøres på grunnlag av driftserfaringene i Sykehuset Østfold i 2015–16.
Styrets vedtak forutsetter at endelig vurdering av gjennomføringstidspunktet skal gjøres av HSØ i
forbindelse med behandling av økonomisk langtidsplan 2017–2020. Dette skjer på styremøtet 16.
juni 2016.
En forutsetning for overføring av sykehustilhørighet for Vestby kommune er at SØ viser god
driftsmessig utvikling i forhold til etablerte rammer og øvrige forutsetninger.
I april 2016 nedsatte HSØ en arbeidsgruppe med medlemmer fra det regionale helseforetaket, SØ
og Ahus. Arbeidsgruppen skal med utgangspunkt i den driftsmessige situasjonen ved SØ
konkludere med en anbefaling om fra hvilket tidspunkt Vestby kommune skal endre
sykehustilhørighet. Anbefalingen skal presenteres for HSØ 18. mai 2016 og styrebehandles 16. juni
2016.
Påtalebegjæring
I styresak 59-12 ble administrerende direktør delegert påtalefullmakt, og styret fattet følgende
vedtak:
1. Administrerende direktør gis fullmakt til å begjære offentlig påtale av straffbare handlinger
som er begått.
2. Administrerende direktør gis fullmakt til å begjære offentlig påtale av fremtidige straffbare
handlinger som underslag, tyveri, utpressing, bedrageri, utroskap, korrupsjon, skadeverk og
ærekrenkelser.
3. Styret ber om å bli orientert om de tilfellene hvor påtalefullmakten benyttes.
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I henhold til vedtakets punkt 3, informeres styret med dette om begjæring av påtale. Dette gjelder
person som har utøvd vold mot medarbeider i offentlig tjeneste ved SØ.
Møte i Administrativt samarbeidsutvalg 28. april 2016
Samarbeidsavtaler knyttet til alle tjenester innen barnefeltet
Fagrådene i HSØ for habilitering, psykisk helse og barnemedisin, har samarbeidet om å utarbeide
et notat som konkretiserer tema som kan inngå i de standardiserte, generelle samarbeidsavtalene
mellom helseforetakene og kommunene. Administrativt samarbeidsutvalg anser at eksisterende
retningslinje 2 er dekkende også for samhandling innen barnefeltet. Partene fortsetter arbeidet
med implementeringen av retningslinje 2.
Lokal retningslinje for riktig og redusert bruk av tvang
I 2011 ble det i regi av klinikk for psykisk helsevern utarbeidet en lokal plan for redusert og riktig
bruk av tvang. Planen skal nå revideres og en arbeidsgruppe har sett på samhandlingsområdene
knyttet til målet om reduksjon av antall innlagte til tvungen observasjon/i tvungent psykisk
helsevern (§§ 3-2 og 3-3).
Administrativt samarbeidsutvalg velger å kalle dette for en lokal retningslinje, og det fremlagte
forslaget ble godkjent med få justeringer.
Administrativt samarbeidsutvalg slutter seg til at det i forbindelse med implementering av
retningslinjen, avholdes et dialogmøte i hver helsehusregion med fokus på bruk av kriseplan og
punkter i retningslinjen som er relevante for samhandlingen. Representanter fra kommuner og
sykehus samt brukerrepresentant(er) inviteres til dialogmøtet.
Det tas sikte på å avholde årlige dialogmøter i hver helsehusregion for å se på status.
Deltakere til nettverk for forebygging og helsefremming
Administrativt samarbeidsutvalg har tidligere vedtatt å slå sammen nettverk for friskliv og nettverk
for læring og mestring. Administrativt samarbeidsutvalg har oppnevnt deltakere i nettverket.
Endret sammensetting i fagutvalg for kommunale akutte døgnplasser (KAD)
Sammensetningen / representasjon i fagutvalg KAD endres fra 1. mai 2016.
Espen Storeheier oppnevnes til leder for utvalget, og Odd Petter Nilsen oppnevnes til sekretær.
Arbeidsgruppe - beredskapssamarbeid
Saken ble lagt frem på bakgrunn av et møte om temaet mellom kommuneoverleger og sykehuset
18. april d.å. Administrativt samarbeidsutvalg har oppnevnt en arbeidsgruppe med representanter
fra kommunene, sykehus og fastleger. Arbeidsgruppen ser på retningslinje 11 og retningslinje 5 i
samarbeidsavtalen samt sykehusets internprosedyre «Utskrivning av sengeliggende pasienter til
kommunene i en beredskapssituasjon». Arbeidsgruppen legger frem sine anbefalinger for
Administrativt samarbeidsutvalg i løpet av inneværende år.
Fullstendig referat fra møtet er publisert på våre nettsider: http://www.sykehuset-ostfold.no/fagfolk_/samhandling_/samhandlingkommunehelsetjenesten_/administrativt-samarbeidsutvalg_/Sider/ADMS.aspx

