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Driftsorienteringer fra administrerende direktør 
 

Møte i Administrativt samarbeidsutvalg (ADMS) 22. mars 2018 
 
Revisjon av retningslinje 10- Samarbeid om forebygging 
Nettverk for friskliv, læring og mestring har uttalt seg om retningslinjen og sekretariatet har gått gjennom 
de ulike forslagene til endringer og gjort endel justeringer. Administrativt samarbeidsutvalg godkjente 
sekretariatets forslag til revidert retningslinje 10 som nå får tittelen «Samarbeid om folkehelse og 
forebygging». 
 
FUI nettverkets mandat, funksjon og videre arbeid 
Nettverk for forskning, utvikling og innovasjon har gjort et omfattende kartleggingsarbeid av aktiviteter 
som foregår i kommuner og på sykehus. De enkelte kommunene skal nå publisere sin aktivitet på sine 
respektive nettsider og sykehuset skal lage oversikt over sin aktivitet og ha lenker til kommunenes sider. 
FUI-nettverket skal utarbeide en felles mal som skal benyttes og avslutter deretter sitt arbeid. Oversikt over 
partenes FUI aktiviteter vil bli en fast årlig sak i samhandlingssekretariatet 
 
Revisjon av retningslinje 1 – Oppgavedeling 
En arbeidsgruppe har kommet med forslag til endringer i retningslinjen samt utarbeidet et forslag 
til sjekkliste som skal benyttes, knyttet til forslag til endring av oppgavedeling mellom sykehus og 
kommuner. Administrativt samarbeidsutvalg godkjente de foreslåtte endringer og sjekklisten. 
Retningslinjen skal evalueres etter ett år. 
 
Avviksmeldinger som gjelder akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) 
Administrativt samarbeidsutvalg har besluttet at samhandlingsavvik rettet mot AMK skal sendes 
direkte til OUS. Utvalget for akutt beredskap (UFAB) skal følge opp disse avvikene og evt. løfte 
prinsipielle saker til samhandlingssekretariatet. Samhandlingsavvik rettet mot ambulansetjenesten 
skal sendes SØ. 
 
Fast etablering av samhandlingsutvalg for fastleger (SUFF) 
Administrativt samarbeidsutvalg har besluttet at SUFF skal etableres som fast, faglig utvalg og 
fastsatt mandat for utvalget. I 2018 benyttes samhandlingsmidler fra HSØ til å finansiere 
fastlegenes deltakelse i utvalget. Fra 1.1.19 skal fastlegene i SUFF fakturere vertskommunen for 
praksiskompensasjon (jfr. PKO-ordningen), vertskommunene foretar eventuelt en fordeling av 
utgiften mellom kommunene. 
 
Følgepersonell polikliniske pasienter - nedsette en arbeidsgruppe 
Det er satt ned en arbeidsgruppe som skal se på praktiske løsninger som gir god pasientoppfølging 
og tar vare på disse pasientenes interesser. Pasienter som er hos SØ er SØ sitt ansvar, men SØ er 
avhengig av opplysninger fra kommunen. Arbeidsgruppen legger frem sitt forslag for 
Samhandlingssekretariatet innen 1.juni 2018. 
 
Revisjon av retningslinje 8 - samarbeid om svangerskap og barselomsorg 
Administrativt samarbeidsutvalg har foretatt noen endringer i retningslinjen etter innspill fra en 
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arbeidsgruppe. Stridens kjerne har vært hvem som skal ha ansvar for første hjemmebesøk. 
Kommunene er ikke enige i den oppgaveoverføringen som skjer fra staten og understreker at det 
ikke er en lovpålagt oppgave for kommunen å ha ansvar for første hjemmebesøk. Det er enighet 
om at kommunen har ansvar for å yte barselomsorgstjenester til mor og barn med hjemmebesøk 
av helsesøster 7-10 dager etter fødselen, men ikke enighet om ansvar/oppgavedeling etter 
utskrivelse og frem til dette. Fredrikstad kommune er nå i gang med et prosjekt med blant annet 
hjemmebesøk i denne tidsperioden. Administrativt samarbeidsutvalg har vedtatt at Fredrikstad 
kommune inviteres til å presentere administrative, økonomiske og faglige erfaringer for 
Samhandlingsutvalget etter ett års drift av dette prosjektet. 
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