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Driftsorienteringer fra administrerende direktør 
 
Møte i Administrativt samarbeidsutvalg (ADMS) 4. mai 2017 
 
Fagutvalget KAD årsrapport 2016 
I forbindelse med behandling av denne saken har Administrativt samarbeidsutvalg bedt om å få en 
vurdering fra fagutvalget på om sammensettingen av KAD-utvalget skal endres siden kommunene 
fikk ansvar også for øyeblikkelig hjelp døgntilbud til rus/psykiatri pasienter fra 1. januar då. 
Fagutvalgets vurdering er at det ikke er behov for endret representasjon til fagutvalg KAD. 
Pasientvolumet er lavt og pasienter skal behandles på allmennlegenivå med bistand av kommunal 
rus- og psykiatritjeneste. Relevante aktører kan møte i utvalget ved behov, i tillegg til de faste 
representantene. Fra sykehuset er det hensiktsmessig å innkalle relevant én representant fra 
psykiatri- eller rusfeltet ved behov. Administrativt samarbeidsutvalg sluttet seg til denne 
vurderingen og reoppnevnte medlemmene i KAD–utvalget. 
 
Programkomite for Rehabiliteringskonferanse 
Det tas sikte på å avholde en rehabiliteringskonferanse 29. november 2017 og i den forbindelse 
har ADMS oppnevnt en programkomite som skal finne aktuelle tema og foredragsholdere. 
 
Revisjon av retningslinje 6 – Kunnskapsoverføring 
Administrativt samarbeidsutvalg har foretatt en gjennomgang av samarbeidsavtalens 
«Retningslinje 6 – Kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling og faglige nettverk» og det ble 
vedtatt en del endringer. 
Ny revidert avtale tekst trer i kraft fra vedtaksdato. 
 
Tildeling av samhandlingsmidler 2017 
På bakgrunn av erfaringen fra tidligere år har Helse Sør-Øst RHF også i år valgt å tildele 
samhandlingsmidler til samarbeidsutvalgene hvor 850.000 kroner tilfaller Østfold ved 
Administrativt samarbeidsutvalg. Kriterier og krav til beskrivelse fulgte saken. Administrativt 
samarbeidsutvalg sluttet seg til at det foretas utlysning på Sykehuset Østfold sine nettsider med 
søknadsfrist 1. oktober som tidligere, og at samhandlingskontaktene tilskrives og gjøres 
oppmerksom på at det også i år vil være mulig å søke på samhandlingsmidler etter de kriteriene 
som er gitt. 
 
Fullstendig referat fra møtet er publisert på våre nettsider:  
https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/samhandling/administrativt-samarbeidsutvalg-adms  
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