
 

 

Mandat for fagforumene 
tilknyttet samarbeidsavtalene mellom Romerike-/ Follo-kommunene og Ahus HF 

__________________________________________________________________________________ 

ASU vedtok (ASU-møte 21.05.15, sak 11-15) at det skal opprettes et fagforum for hver samarbeids-

avtale (etter modell av SUK), og ga SU oppdraget med å gjennomføre ordningen. 

SU vedtok i sitt møte 10.09.15 (sak 27-15) følgende mandat og ordning for fagforumene: 

 Overordnet samarbeidsavtale  

(ASU fungerer som fagforum for Overordnet samarbeid) 

 Helhetlig pasientforløpsavtale  

(AU fungerer som fagforum for Helhetlig pasientforløp) 

 Delavtale 2 – samarbeid om koordinerte tjenester  
(ReHabiliteringsnettverket velger et fagforum blant sine medlemmer) 

 Delavtale 4 - kommunal øyeblikkelig hjelp døgn  
(Fagforum KAD opprettes av SU i september 2015 – Representanter fra hver KAD + Ahus) 

 Delavtale 6 – samarbeid om forskning og innovasjon  
(Fagforum opprettes av SU i september 2015 - partene melder sine representanter) 

 Delavtale 7 – samarbeid om utdanning og kompetanse  
(SUK gjøres om til fagforum utdanning og kompetanse) 

 Delavtale 8 – svangerskap, føde og barsel 
(Dialogmøte føde/ barsel velger et fagforum blant sine medlemmer) 

 Delavtale 9 – IKT-løsninger 
(IKT-nettverket vil fungere som fagforum) 

 Delavtale 10 - Forebygging  
(Forebyggingsforum gjøres om til fagforum for forebygging) 

 Delavtale 11 - beredskap og akuttmedisinsk kjede  
(AU foreslår at vi avventer oppretting av fagforum til vi har sett på avtalen en gang til) 
 
 

Formål med fagforumsordningen: 
Fagforumene er opprettet for å være ASU/SU’s «verktøy» i arbeidet med å bedre/ videreutvikle 

samhandlingen og levendegjøre avtaleverket. Fagforumene skal utarbeide/ fremme/ foreslå tiltak 

som kan bedre våre helsetjenester. Fagforumene skal gjøre kjent/synliggjøre vårt samarbeid og bidra 

til forankring av arbeidet i organisasjonene. Fagforumene skal ha hovedfokus på pasientene og et 

helhetlig behandlingsforløp.  

 

Fagforumenes representanter: 
 Fagforumene består vanligvis av 2 representanter fra hver region (Øvre Romerike, Nedre 

Romerike og Follo) og 3-4 representanter fra Ahus (kan velge inntil 6) + tillitsvalgte 

 Representantene skal ha relevant virke/fagbakgrunn for fagforumets samarbeidsområde, og 

det bør tilstrebes balanse ifht posisjoner – særlig mellom partene 

 Representantene har møteplikt og ansvar for å skaffe vikar ved forfall 

 Fagforumene velger selv leder og sekretær, gjerne en fra hver tjeneste 

 Utdannings- og forskningsinstitusjoner og andre aktuelle aktører kan inviteres inn. 



 

 

Fagforumenes forankring: 
Partene forankrer sitt samarbeid om fagforumene i SU. SU er oppdragsgiver og koordinator for 

fagforumene. AU har ansvar for å lage/ designe et «koordinerings-opplegg» for SU og fagforumene. 

Partene har selv ansvar for å organisere/ strukturere seg slik at det er kommunikasjon mellom 

fagforumene og kommunene/ sykehuset, og internt mellom kommunene/ divisjonene. 

Sykehus og kommuner har selv ansvar for å organisere/ strukturere seg slik at representantene 

faktisk representerer hele sin organisasjon/ region. 

 

Fagforumenes oppgave: 
Hvert fagforum utarbeider egen handlingsplan (ca 2-årig) som godkjennes i SU. Utgangspunkt for 

handlingsplanen er delavtalen forumet er tilknyttet, mandat for fagforumene, samt prioriteringer fra 

ASU/ SU. Handlingsplanen bør innrettes slik at aktiviteten i fagforum oppfattes som en naturlig del av 

samhandlingen mellom kommunene og Ahus. 

Fagforumene skal:  

- Identifisere og drøfte utfordringer innenfor delavtalene/ pasientsamarbeidet 

- Revidere/ evaluere samarbeidsavtalene og fremme forslag til revisjon/ endring til SU 

- Revidere/ evaluere underavtaler, retningslinjer, rutiner og prosedyrer innen sitt område, 

samt vurdere behov for slike, og fremme forslag til SU 

- Skaffe oversikt over pågående samhandling/ samarbeid/ felles prosjekter/ og lignende 

innenfor sitt avtaleområde  

- Følge med på nasjonale prioriteringer, planer og veiledere 

- Rapportere til SU årlig, som en del av årsmeldingen 

 

Praktisk: 
Fagforumene kan/ bør benytte statistikk- og analyseforum for tallgrunnlag/statistikk. 

Fagforumene skal vurdere hensiktsmessig møtefrekvens, minimum 2 møter pr år. 


