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Driftsorienteringer fra administrerende direktør 
 
Møte i Administrativt samarbeidsutvalg (ADMS) 2. mars 2017 
 
Partnerskapsmøtet-forberedelser 
Partnerskapsmøtet avholdes 13. mars og Administrativt samarbeidsutvalg innstiller overfor møtet. 
Administrativt samarbeidsutvalg har vedtatt sin årsberetning samt utarbeidet forslag til handlingsplan for 
perioden april 2017 – mars 2018. Administrativt samarbeidsutvalg presenterer resultater for de vedtatte 
indikatorer/kvalitetsparametere og anbefaler Partnerskapsmøtet at Administrativt samarbeidsutvalg får i 
oppdrag å arbeide videre for å finne gode indikatorer/kvalitetsparametere som kan benyttes for å følge opp 
samhandlingsarbeidet. Partnerskapsmøtet skal vedta sammensetting av Administrativt samarbeidsutvalg 
for kommende periode. Deltakelse fra kommunene vil bli fremmet i selve møtet. 
Administrativt samarbeidsutvalg anbefaler overfor partnerskapsmøtet at den overordnede samarbeids-
avtalen videreføres slik den nå foreligger samt at neste Partnerskapsmøte avholdes 12. mars 2018.  
 
Samhandlingsutvalg for fastleger (SUFF) – statusrapport 
Administrativt samarbeidsutvalg tar den fremlagte statusrapporten til orientering og ber om en evaluering 
av SUFF ved utgangen av 2017 og at evalueringsmål legges frem for Administrativt samarbeidsutvalg i neste 
møte. 
 
Møter innen psykisk helse/rusbehandling 
Administrativt samarbeidsutvalg ser at denne type informasjonsutveksling er nyttig, men ser det ikke som 
hensiktsmessig at møtene videreføres i regi av Administrativt samarbeidsutvalg.  
Administrativt samarbeidsutvalg anbefaler at det tilrettelegges for møter på strategisk nivå i alle 
helsehusregionene i forhold til psykisk helsevern og rus. Det er et ønske om at DPS-Nordre Østfold tar et 
initiativ med tanke for å etablere en slik møtearena med kommunene i Indre Østfold. 
 
KAD rus/psykiatri 
Administrativt samarbeidsutvalg har nedsatt et klinisk utvalg som har avlevert sin sluttrapport. 
Administrativt samarbeidsutvalg tar sluttrapporten til orientering og slutter seg til de foreslåtte inklusjons- 
og eksklusjonskriteriene. Administrativt samarbeidsutvalg ber KAD-utvalget følge opp bruken av KAD-
sengene. De foreslåtte endringene i retningslinje 4 blir behandlet som egen sak. 
 
Revisjon av retningslinje 4 - øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene 
Administrativt samarbeidsutvalg slutter seg til de foreslåtte endringene i retningslinje 4 med de 
endringsforslag som fremkom i møtet. Endringene trer i kraft fra vedtaksdato. 
 
Hvordan skal hensiktsmessig oppgaveoverføring skje? 
Administrativt samarbeidsutvalg har drøftet hvordan hensiktsmessig oppgaveoverføring skal skje og er 
enige om at dette skal følges opp i forbindelse med handlingsplanens punkt om oppfølging av 
samhandlingsarbeidet. 
 
Fullstendig referat fra møtet er publisert på våre nettsider:  
https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/samhandling/administrativt-samarbeidsutvalg-adms  
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