
Mandat - Dialogmøte om pasientsamarbeid innen området 

voksensomatikk og alderspsykiatri 
 

Hensikten  

Dialogmøtet retter seg mot det utøvende (kliniske) pasientsamarbeidet og skal bidra til å identifisere 

risiko-/forbedringsområder i samhandlingen rundt den enkelte pasient, og gi innspill til nye og bedre 

måter å samhandle på, jf overordnede samarbeidsavtaler og administrative samarbeidsrutiner mv.  

 

Mandatet bygger på lokale avtaler mellom bydeler og kommuner og Akershus universitetssykehus 

(Ahus) som regulerer forholdet mellom partene.  

 

Representanter  

Faste representanter i Dialogmøte er ledere for saksbehandlertjenesten og relevante utførertjenester 

(hjemmebasert omsorg, vurderingsteam, institusjon og kommunal legetjeneste) i kommunene/ 

bydelene, og seksjonsledere ved aktuelle sengeområder ved Ahus.  

 

Av hensyn til kontinuiteten skal deltakere fra samme virksomheter/avdeling/divisjon kunne 

representere hverandre ved eventuelt fravær.  

 

I tillegg deltar fast:  

1 representant fra brukersiden 

1 representant fra Ambulerende sykepleieteam ved Ahus 

1 representant fra Behandlingshjelpemidler ved Ahus 

 

Eventuelt andre deltakere møter etter særskilt innkalling. 

 

Oppgaver  

• Møtene er fora for informasjon og drøfting 

• Møtene skal ha fokus på og følge opp pasientforløp/pasientadministrative rutiner mv. og alle 

forhold knyttet til tjenester rettet direkte mot pasienter 

• Sikre oppfølging og videreutvikling av det faglige samarbeidet, som omfattes av underliggende avtaler 

• Fremme samhandling i tråd med overordnede samarbeidsavtaler/retningslinjer 

• Identifisere forbedringsområder/utfordringer i samhandlingen rundt den enkelte pasient/pårørende 

og planlegge tiltak for å forbedre forholdene, blant annet med utgangspunkt i resultatene fra 

kvalitetskartleggingen hver vår og høst 

• Ta initiativ til å sikre at god samhandlingspraksis utøves og utvikles nært pasientene 

 

Praktisk 

Møter holdes 2 ganger i året.  

 

Avdeling Samhandling og helsefremmende ved Ahus har ansvar for tilrettelegging og gjennomføring av 

møtene. 

 

Det nedsettes en egen programkomité for å planlegge møtene med en representant fra hver region 

(Oslo, Øvre Romerike, Nedre Romerike og Follo)og en representant fra hver av de aktuelle kliniske 

divisjonene/avdelingene ved Ahus (ortopedi, medisin, kirurgi og alderspsykiatri), og to representanter 

fra avdeling Samhandling og helsefremmende.  

 

Det skrives referat fra møtene. 

 

Dailogmøtet rapporterer om sin aktivitet i forbindelse med årsmeldingen. 

 

Mandatet er godkjent av Samarbeidsforum 30. mai og Helse- og omsorgsfaglig samarbeidsutvalg 1. juni 2017 

 


