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1. Samhandlingsutvalget 6. september 2018 

BESLUTNINGSSAKER 
 
Samarbeid om polikliniske pasienter – fakturering av følgepersonell 
En arbeidsgruppe har utarbeidet forslag til en veileder og en avtale som skal være retningsgivende for 
ivaretakelse og ansvarsforhold for polikliniske pasienter som trenger bistand under oppholdet på 
sykehuset. Samhandlingsutvalget (SU) besluttet at «Veileder for samarbeid om polikliniske pasienter» og 
«Avtale om fakturering for følgepersonell til poliklinisk pasient i Sykehuset Østfold» inntas som vedlegg til 
retningslinje 15 i samarbeidsavtalen. 

Kommunal akutt døgnplass (KAD) direkte 
Fagutvalg-KAD har besluttet å iverksette en pilot som skal gi muligheter fra 1.9.2018 for direkte innleggelse 
i alle KAD-enheter i Østfold fra akuttmottaket i Sykehuset Østfold. Referat med beslutning om KAD-direkte 
lå som vedlegg i Samhandlingssekretariatets møte 14. juni. Moss kommune har i et brev av 30.8.2018 til 
adm. dir. i SØ meldt at Moss kommune sier nei til deltakelse i piloten. Dette på bakgrunn av at saken ikke 
var tilstrekkelig diskutert i Moss kommune og at de mener slike saker burde vært besluttet i 
Samhandlingsutvalget eller Partnerskapsmøtet. 
Samhandlingsutvalget (SU) ber Samhandlingssekretariatet (SEKR) beslutte eventuell iverksetting av pilot 
etter at KAD utvalget har kvalitetssikret kostnadsbildet utfra erfaringer fra prøveprosjeket i Sarpsborg og 
andre. Samhandlingsutvalget (SU) ønsker også å få seg fremlagt en oversikt over reviderte retningslinjer i 
samarbeidsavtalen basert på ny samhandlingsstruktur. 

Utskrivningsklar pasient vs. betalingsplikt  
Fredrikstad kommune har meldt inn saken. I retningslinje 5 knyttet til utskrivninmg fra sykehus heter det: 
«Epikrise eller tilsvarende informasjon inkludert medikamentliste (ikke håndskrevet), som sikrer 
tilstrekkelig og korrekt informasjon om igangsatt behandling / oppfølging, skal følge pasienten ved 
utskrivelse.» Kommunen har sendt innsigelser på fakturaer til pasienter som er meldt utskrivningsklare, og 
der epikrise ikke er registrert mottatt. Samhandlingsutvalget (SU) deler oppfatningen om at hvis ikke 
nødvendig dokumentasjon foreligger så bortfaller betalingsplikten. Samhandlingssekretariatet (SEKR) får i 
oppdrag å se på det praktiske og hva som skal endres i retningslinje 5 i forhold til 
betalingsplikt/dokumentasjon. Effektueringstidspunkt for bortfall av betalingsplikt blir fra vedtaksdato for 
en revidert retningslinje 5. 

2. Brev fra Helse Sør-Øst vedrørende utfordringer mht. infrastruktur og tekniske løsninger ved  
    nytt sykehusbygg på Kalnes, datert 11.07.2018 

     Muntlig 
 

3. Forkynning av dom i Fredrikstad tingrett – saksnr. 17-190361-TVI-FRED – krav om eiendoms-  
    og bruksrett til Søsterveien 1,3,5,7,og 9 og Kjærlighetsstien 30 (gnr. 66 bnr. 81) 

     Muntlig 
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4. Ansettelse av ny HR- direktør i SØ 

     Muntlig 
 

5. Oppgradering av IMATIS og nye rolletelefoner 

     Muntlig 
 
 
Ev. andre orienteringer i møtet 
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