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Samarbeidsforum 
 

   
 

  
 

 

Referat fra møte 4. juni 2019 
Møtested: 

Tid:  

Ahus/Nordbyhagen, bygning Nye Nord, inngang 4, 3. etg., møterom NN03.02 

Klokken 9 – 10.30 

Møteleder: Bente Almås 

Referent:  Bjørn Hjalmar Nielsen 

Kopi:  Kjersti Sirevåg 

Saksdokumenter/referanser:   Presentasjon Kompetansebroen.no 
 

 
 
Representanter: 

Alna bydel  Møtt Akershus universitetssykehus HF Møtt 
Kari Sørum, avdelingsdirektør 
Helse og mestring 

x Anita Bjørnstad, ass. dir.  
Medisinsk divisjon (MD) 

x 

Dario Mardal, leder  
Hjemmetjenesten  

   

Grorud bydel   Ian Dahl, avdelingsleder 
DPS Groruddalen 

x 

Leder Bente Almås, avdelingsdirektør  
Helse- og omsorg 

x Vara: Hala Binte Saad Syed, overlege 
Allmennpsykiatrisk poliklinikk,  
DPS Groruddalen  

 

Vara: Stig Bratlie, seksjonsleder  
Bestillerenhet 

 Marianne Waet Hulby, seksjonsleder  
Ortopedisk klinikk 

 

Stovner bydel   Vara: Solfrid Nadden, avdelingsleder  
Kirurgisk divisjon  

 

Stine Fritz Hals, avdelingssjef  
Helse, aktivitet og mestring 

x Katrine Hippe, spesialrådgiver 
Divisjon psykisk helsevern 

 

Vara:  
 

 Esben Madsen 
Brukerrepresentant 
Brukerutvalget Ahus 

x 

Oslo kommune ved Sykehjemsetaten(SYE), Velferdsetaten 
og Helseetaten (innkalles til alle møtene, men avgjør selv ut 
fra sakslisten om etaten skal delta i det enkelte møte) 

Vara: Ewy Halseth 
Brukerrepresentant 
Brukerutvalget Ahus 

 

Bente Heggedal Gerner, avdelingsleder  
Samhandling og helsefremmende 

x 
Monika Vartdal, kst. institusjonssjef 
Solvang helsehus, SYE 

x 

Vara: Vigdis Skovdahl, spesialkonsulent, SYE  Sekretær Bjørn Hjalmar Nielsen, seniorrådgiver 
Samhandling og helsefremmende 

x 
Olav Willy Grunnvold, spesialrådgiver  
Psykisk helse og avhengighet, Helseetaten 

 

Vara: Ellen Kobro, seksjonsleder, Helseetaten 
ellen.kobro@hel.oslo.kommune.no  

  
 

 

Anne Katrine Sivesind, spesialkonsulent, 
Velferdsetaten 

x 

Vara: Jon Sundelius, Velferdsetaten  Andre møtedeltakere:  
Nittedal kommune – psykisk helse og rus Kjersti Sirevåg Sak 11/19 

 Andreas Halvorsen, kommunalsjef  
Helse og velferd 

 

Vara: Signe Dahl Christensen 
Enhetsleder for psykisk helse og rus  
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 Saksliste: 
Saksnr. Tema 
10/19 Godkjenning av innkallingen og referatet fra sist møte, og saker til eventuelt 

 
Konklusjon: Innkallingen og referatet ble godkjent. Ingen saker til eventuelt.  
 

11/19 Kompetansebroen – årsrapport 2018, fremtidig driftsform og innbetalingssatser 2. termin 2019 
Til saken møtte daglig leder for Kompetansebroen, Kjersti Sirevåg. Se vedlagt presentasjon. 
 
Orientering - Årsrapporten for 2018 
https://www.kompetansebroen.no/arsrapport2018/?o=oa  
                                      
Orientering - Utredning av fremtidig driftsform 
SF tar styrets anbefalinger om fremtidig driftsform til orientering med anmodning om at utredningen også omfatter 
muligheten for innlemmelse av Oslo kommune som helhet og Helse-Sør Øst RHF. 
 
Vedtak - Satser for innbetaling fra bydelene Alna, Grorud og Stovner 2.termin 2019 
Bydelenes representanter i SF godkjenner det fremlagte forslag til nye satser for siste halvår 2019. 
 
Avslutningsvis ble det kort orientert om den nye legesiden på Kompetansebroen og arbeidet med legemiddelkurs. 
 

12/19 Info om Strategiplan for psykisk helse i Oslo kommune + Erfaringsskolen  
Saken utgikk pga. møtekollisjon, settes opp igjen i neste møte. 
 

13/19 Status avtalerevisjon  
Bente Heggedal Gerner orienterte kort om status for arbeid med revisjon av felles avtaler og retningslinjer.  
 SF har tidligere besluttet vente med revisjon av «Retningslinje for helhetlig pasientforløp» mellom Ahus og bydelene, 

til pågående avtalearbeid/revisjoner er sluttført. 
 Samarbeidsutvalget Oslo (SU) vedtok på siste møte ny melderutine for psykisk helse rus. SU skal på møtet 12. juni 

behandle forslag til ny underavtale for samhandling om pasienter med psykisk lidelse og/eller avhengighetslidelse 
som har behov for tjenester både fra bydel/etater og spesialisthelsetjenesten, som også omfatter det som er nytt i 
pakkeforløpene. 

 Nylig bestemt å starte arbeid med revisjon av Tjenesteavtale 9 - Omforente beredskapsplaner og planer for den 
akuttmedisinske kjede 

 
Bydel Grorud ser behov for en gjennomgang/revisjon av det som er avtalt om bistand fra kommunalt personell for 
personer med spesielle oppfølgingsbehov ved innleggelse på Ahus. 
 
Konklusjon:  
Det settes ned en mindre arbeidsgruppe med 2 repr. fra bydelen og etatene og 2 repr. fra Ahus, som på neste møte legger 
frem status/oversikt over aktuelle avtaler og retningslinjer og forslag til mandat for revisjonsarbeidet.  
Samhandling Ahus innkaller til møte.  
 
Representantene i SF bes melde tilbake på e-post til sekretær bjorn.hjalmar.nielsen@ahus.no innen 21. juni, hvem de 
ønsker skal delta i arbeidsgruppen med navn og kontaktopplysninger.  
 

14/19 Samarbeidsforum – oppgaver og innhold på møtene 
Bente Almås innledet med å si at hun synes møtene ofte preges av mye informasjon og at hun savner mer tid til 
dialog/drøfting. Ønsker høre hva representantene mener om saken og om det er noe vi bør gjøre annerledes med tanke 
på oppsett av saker, forberedelser, involvering av andre mv. 
 
Sake ble diskutert med følgende innspill og konklusjoner:   
 Bra initiativ 
 Lage års-hjul med faste saker på hvert møte gjennom året, for eksempel årsrapport og samhandlingsprosjekter 
 Bør ha en miks av info og diskusjon 
 Tydeliggjøre formålet med informasjonen – hvorfor viser jeg dere dette og hva ønsker jeg innspill på? 
 Viktig med informasjon 
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Saksnr. Tema 
 Sortere/tydeliggjøre sakslista med tanke på hva som er saker til informasjon, tema/drøfting og vedtak 
 Til sakene bør det følge oppsummerende informasjon om hva som essensen og ev hva SF skal ta stilling til 
 Viktig at alle representantene i SF er engasjert i hva som skal med på sakslista og sender forsalg til sekretæren i god 

tid før møtene. 
 Vurdere om informasjonen som ønskes gitt, kan være mer relevant for andre samarbeidsutvalg/møteplasser, for 

eksempel Ledersamarbeidsforum psykisk helse og rus. 
 Viktig at representantene før møtene har tenkt igjennom hva som skal formidles under punktet «gjensidig 

informasjon» - gjerne med henvisning til utfyllende informasjon på nettet eller som kan sendes ut med referatet. 
 

15/19 Gjensidige orienteringer 
 
Velferdsetaten 
Ljabruveien - 10 spesialboliger for rusavhengige - tar imot flere søknader! 
Ønsker kontakt med enheter/ansatte som jobber godt med pårørende-involvering. Fra Ahus foreslås Nevrorehab og 
Onkologi. Anita Bjørnstad ordner med kontaktinfo til disse. LMS og Likepersonarbeidet på Ahus kan også kontaktes. For 
kontaktinfo se Ahus sine nettsider.  
 
Ahus 
6. juni markeres "hva er viktig for deg"-dagen på Ahus. Ønsker at hver dag skal være en «Hva er viktig for deg?»-dag 
 
Med tanke på sommerferien legges det opp til samme drift som i fjor. Seksjon for Nevroreabilitering holder åpent hele 
sommeren, men med noe redusert drift. 
 

16/19 Saker til SF-møtet 10. september 
 Nye strategiske plan på rusfeltet og helhetlig russtatistikk ved Kari Fauchald, VEL 
 Strategiplan for psykisk helse i Oslo kommune + Erfaringsskolen ved Olav Willy Grunnvold, HEL 
 Status avtalearbeid ved Samhandling 
 
Sak til Ledersamarbeidsforum (LSF) ved avdelingsleder DPS Groruddalen, Ian Dahl (Ian.Vasili.Dahl@ahus.no)  
 Nasjonal overdosestrategi - informasjon om deltakelse i satsningsuke og Oslo standard i det overdoseforebyggende 

arbeidet (LSF) 
 

17/19 Eventuelt  
 

 
Riktig god sommer! 


