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Driftsorienteringer fra administrerende direktør 
 

Møte i Administrativt samarbeidsutvalg (ADMS) 9. november 2017 
 
Søknader om samhandlingsmidler oktober 2017 
Helse Sør-Øst RHF har også i år tildelt Sykehuset Østfold HF 850 000 kroner i samhandlingsmidler.  
Midlene skal understøtte foretakets andel i samarbeidstiltak med kommunene i opptaksområdet. 
Administrativt samarbeidsutvalg har bevilget 72.000,- til søknad om Virtuell rehabilitering og 
40.500,- til søknad om Personsentrert palliativ omsorg. 
Tre søknader ble avslått og behandlingen av to søknader er utsatt i påvente av å innhente 
ytterligere opplysninger. 
 
Revisjon av retningslinje 4 - øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene 
Administrativt samarbeidsutvalg har godkjent noen mindre redaksjonelle endringer i retningslinjen 
som er foreslått av fagutvalget for kommunale, akutte døgnenheter (KAD). Endringene trer i kraft 
umiddelbart. 
 
Vestby innlemmes i SØ sitt opptaksområde og dermed i ADMS 
Administrativt samarbeidsutvalg har sluttet seg til at Vestby kommune sin deltakelse i 
Administrativt samarbeidsutvalg skjer gjennom representasjon fra Mosseregionen samt at Vestby 
kommune er invitert til å delta som observatør i Administrativt samarbeidsutvalg fra og med 
høsten 2017. 
Administrativt samarbeidsutvalg ønsker en orienteringssak i neste møte om konsekvensene av at 
Vestby innlemmes i Sykehuset Østfold sitt opptaksområde. 
 
 
Møte i Administrativt samarbeidsutvalg (ADMS) 7. desember 2017 
 
Søknader om samhandlingsmidler oktober 2017 
Helse Sør-Øst RHF har også i år tildelt Sykehuset Østfold HF kr. 850 000,- i samhandlingsmidler. I 
forrige møte utsatte Administrativt samarbeidsutvalg behandlingen av to søknader for å innhente 
ytterligere opplysninger. Disse søknadene ble nå behandlet og Administrativt samarbeidsutvalg 
har bevilget 300.000,- til prosjekt «Sammenhengende oppfølging av eldre med hjertesvikt fra 
sykehus til hjemmet». Administrativt samarbeidsutvalg har også bevilget 250.000,- til prosjekt 
«Oppfølging er alfa og omega etter diagnose».   
 
Pasientopplysninger ved utskrivning fra SØ til kommunehelsetjenesten inkl. helsehus 
Østfolds kommuner melder opp saken. Mangel på tilstrekkelige og kvalitetssikrede opplysninger 
ved utskrivning fra SØ til kommunehelsetjenesten inkl. helsehus er en gjentagende 
problemstilling. Kommunene har skrevet flere avvik angående dette. Kommunene etterspør 
konkrete tiltak for å sikre god informasjonsflyt og trygg utskrivning. SØ har svart ut de 
problemstillingene som har blitt løftet frem gjennom et eget notat hvor det også skisseres 
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forbedringspunkter. Administrativt samarbeidsutvalg ber om at SØ får en juridisk avklaring på 
hvilken status en pre-godkjent epikrise har. Administrativt samarbeidsutvalg forutsetter at SØ 
arbeider videre med de skisserte tiltakene og ønsker en statusrapport i mai 2018. 
 
Evaluering av SUFF 
Samhandlingsutvalg for fastleger (SUFF) har vært gjenstand for evaluering.  
Evalueringsrapporten som fulgte saken ble tatt til etterretning.  
Det er ønskelig å videreføre SUFF og det skal utarbeides en sak hvor SUFF formaliseres i forhold til 
Administrativt samarbeidsutvalg og det skal tydeliggjøres en link til allmennlegene og utarbeides 
et mandat for SUFF. Det er avsatt samhandlingsmidler til drift av SUFF ut 2018. 
 
Endring av oppsett på referat til Administrativt samarbeidsutvalg 
Administrativt samarbeidsutvalg har besluttet å gjøre noen endringer på oppsett av referatenes 
form slik at de blir mer tilgjengelige for utenforstående. Referatene må ses i sammenheng med 
saksheftene. En endrer på strukturen i referat for beslutningssaker og orienteringssaker. Det var 
også enighet om at møtet må være presis på hva det er konsensus om og som skal stå i referatet.  
 


