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INNLEDNING 
Samarbeidsstrukturen er fastsatt i overordnet samarbeidsavtale mellom Akershus universitetssykehus HF og 
kommunene i opptaksområdet, herunder beskrivelse av utvalgenes oppgaver, arbeidsform og 
representasjonsnivå. Ledelsen av Administrativt samarbeidsutvalg (ASU) og Helse- og omsorgsfaglig 
samarbeidsutvalg (SU) går på omgang mellom partene med intervall på to år. I 2017 ledet kommunene ASU og 
sykehuset SU.  

1 Administrativt samarbeidsutvalg (ASU)  
ASU skal behandle og fatte vedtak i saker av prinsipiell karakter som berører samarbeidsflaten mellom Ahus og 
kommunene, og har blant annet i oppgave å sørge for at den overordnede samarbeidsavtalen følges. 

1.1 Medlemmer og aktiviteter  
ASU er sammensatt av to rådmenn fra hver av de tre kommuneregionene i samarbeidsstrukturen, 
administrerende direktør og tre direktører fra Akershus universitetssykehus (Ahus) og leder av Helse- og 
omsorgsfaglig samarbeidsutvalg (SU). KS deltar med en representant med observatørstatus og talerett. Videre 
deltar Felles arbeidsutvalget (AU) med en representant fra hver kommuneregion og to representanter fra Ahus. 
Sekretæransvaret følger ledervervet.  

I løpet av 2017 har det vært noen utskiftninger av representanter i ASU, jf. vedlegg 1.  

Trine Christensen, rådmann i Ås kommune, har ledet utvalget i 2017 og Therese Nitter, samhandlingsrådgiver 
Follo, har vært sekretær.  

ASU har avholdt 4 ordinære utvalgsmøter i 2017 (30. mars, 15. juni, 14. september og 14. desember).  

Forumet har behandlet 32 saker. Et fast punkt på hvert møte har vært gjensidige orienteringer om ev. 
organisatoriske, økonomiske/budsjettmessige og administrative forhold av betydning for samarbeidet. Det har 
i hvert møte gjennom året vært stort fokus på overordnet samhandlingsstrategi og handlingsplan samhandling 
2017-2019. 

Vedtakssaker  
ASU har vedtatt revisjon av følgende delavtaler: 
Delavtale 2 Koordinerte tjenester  
Delavtale 4 Kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgn  
Delavtale 8 Samarbeid om helhetlig svangerskaps- fødsels- og barselsomsorg, - herunder jordmortjenesten. 
Delavtale 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt. 
Samarbeidsavtale om helhetlig pasientforløp.                                                                                  
Retningslinje Tvisteutvalg for pasientrelaterte enkeltsaker. 
 
Tema-/drøftingssaker 
Overordnet samhandlingsplan og tilhørende handlingsplan, med særskilt fokus på prioriterte satsningsområder 
fastlegesamarbeid og psykisk helse og rus med presentasjon av DPS` ene og endringer i lovverk og status 
oppdatering.                                                                                                           

Orienteringssaker 
Samhandlingsstatistikk.                                                                                                                                   
Status for pågående prosesser i HSØ som har betydning for Ahus sitt opptaksområde.                                       
Orientering om kommunesammenslåing i de tre regionene.                                                                            
God samhandling Føde/barsel og kommune med kartlegging av meldingsutveksling.                          
Statlige føringer som påvirker partene, oppdragsdokument med samhandlingskrav, utviklingsplan med 
eldresenter og senter for kreftmedisin og kommune proposisjon med kommunal strategi.  
Orientering om kommunalt akutt døgntilbud i de tre regionene.                                            
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Presentasjon av prosjekt ambulante team og tjenester.                                                                                  
Kommunalt pasientregister til analyse og styring.                                                                                                                                                                    
Fordeling av samhandlingsmidler.                                                                               

2 Helse- og omsorgsfaglig samarbeidsutvalg (SU) 
SU skal behandle, gi anbefalinger og fatte vedtak innenfor sitt arbeidsområde, og har blant annet i oppgave å 
sikre samhandling for å oppnå gode og helhetlige pasientforløp ved å følge opp inngåtte avtaler.  
 

2.1 Medlemmer og aktiviteter  
I SU har hver kommune en representant på kommunalsjefsnivå. Ahus er representert med en avdelingsleder 
fra hver av de fem somatiske divisjonene og tre distriktpsykiatriske sentrene (DPS), fagsjef psykisk helsevern, og 
leder for samhandlingen med kommunene. I tillegg møter kommuneoverlege fra hver kommuneregion, 
overlege samhandling Ahus, samt ansattrepresentanter og brukerrepresentanter fra begge parter. Felles 
arbeidsutvalg (AU) deltar også på møtene. Sekretæransvaret følger ledervervet.  
 
I løpet av 2017 har det vært noen utskiftninger av representanter i SU, jf. vedlegg 2.  

Harald Støvind, seniorrådgiver divisjonsstab Psykisk helsevern ved Ahus, har ledet utvalget, og Bjørn Hjalmar 
Nielsen, spesialrådgiver samhandling, har vært sekretær.  

SU har avholdt 4 ordinære utvalgsmøter i 2017 (2. mars, 1. juni, 7. september og 7. desember).  

Forumet har behandlet 49 saker. På hvert møte er det viet litt ekstra tid til informasjon og behandling av et 
bestemt tema, blant annet for å sikre at representantene har samme grunnleggende informasjon og for å få 
innspill/synspunkter før videre arbeid med en sak frem mot ev vedtak og/eller implementering.    

Vedtakssaker/godkjenninger 
Handlingsplan samhandling 2017-2019 
Delavtale 09 - IKT-løsninger.  
Delavtale 08 - Svangerskaps-fødsels- og barselsomsorg. 
Samhandlingsmidler 2017 
Delavtale 4 – KAD 
Mandat Dialogmøte voksensomatikk 
Årsmelding 2016 
Avtale om helhetlige pasientforløp 
Fremgangsmåte for utpeking og godtgjøring av brukerrepresentanter 
Kompetansebroen - mandat og oppdrag for styret 
Møteplan for ASU og SU 2018 
 
Temasaker  
Den ustabile pasient, jf. Handlingsplan samhandling 2017-2019 
Bruk av narrativer i forbedringsarbeid 

Orienteringssaker  
Samhandlingsdata 
Medisinfritt behandlingstilbud ved Ahus 
Utviklingsplan 2017-2030 Ahus 
Kongsvinger sykehus 
Resultater fra kartlegging pasientforløpsavtalen uke 17 
Barn som pårørende - status pilot bruk av «epikrisemal»  
Endringer i psykiskhelsevernloven 
Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester 
Prosjekt observasjonskompetanse 
Samarbeid om palliasjon 
Sykehjemsprosjektet fase 1 
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Intensiv habilitering der barnet bor 
Prosjekt ambulante team og tjenester 
Kompetansebroen 
Handlingsplan samhandling – status ved årets slutt 
Prosjekt Gjensidig hospitering  
Evaluering av SU-møtene 2016-2017  

 

3 Felles arbeidsutvalg for ASU og SU (AU)  
Arbeidsutvalg har hatt møter ca. en gang i måneden. I tillegg til forberedelser og etterarbeid knyttet til møtene 
i ASU og SU, herunder felles arrangementer og oppfølging av avtalearbeidet, er det brukt mye tid til arbeid med 
å følge opp handlingsplanen for samhandling 2017-2019. For oversikt over hvem som har vært representanter i 
AU 2017, se vedlegg 3.  
 

3.1 Arrangementer 

3.1.1 Hurdalsjøseminaret 2017 

 
Harald Støvind, avtroppende SU-leder; Tone 
Winnem, foredragsholder innen psykisk helse 
som erfaringskonsulent og Trine Knobel 
samhandlingskoordinator 

    
Arnhild Lauveng, spesialist i klinisk samfunns-
psykologi, forfatter og foredragsholder 

 
   Etter en lang dag var det tid for samhandlingsquiz  

 
Den årlige samlingen for Helse- og omsorgsfaglig samarbeidsutvalg (SU) mellom kommunene på Romerike og 
Follo, og Ahus fant sted 6. – 7. desember i Hurdal. Dette var det fjerde arrangementet i rekken på Hurdalsjøen 
kurs og konferansesenter. På programmet sto blant annet presentasjon av «Primærhelseteam» ved Rolf 
Johannes Windspoll, avdelingsdirektør Helsedir. Han kunne også fortelle hvilke kommuner/bydelere som  var 
plukket ut til piloten.  Bjørn Harldsen, ass. bydelsdirektør Bydel Stovner presenterte «Tillitsmodellen» i Oslo 
kommune. Det var også presentasjon av noen av samhandlingsprosjektene som fikk midler 2017. 
Brukerhistorien tilknyttet kvalitetsretningslinjen sto erfaringskonsulent Tone Winnem for. Hun fortalte om 
hvordam metoden - IMR - hadde hjulpet henne til å mestre sin sykdom. Den faglige delen av seminarets første 
dag ble avslutte med et inspirerende og tankevekkende foredrag av Arnhild Lauveng, spesialist i klinisk 
samfunnspsykologi, som hun hadde kalt «Fremtidens helsetjenester - med særlig vekt på behovene til 
mennesker med langvarige og sammensatte psykiske helseutfordringer, inkludert rus». Torsdagen var det 
ordinært SU-møte. Seminaret ble avsluttet med Geir Grimstad på podiet, tidligere rådmann i Nesodden og 
representant i ASU. Med sin presentasjon «En rådmann ser seg tilbake» delte han opplevelser fra sine mange 
år og ulike roller i det kommunale forvaltningsapparatet.   

3.1.2 Fagforumseminar 2017 

Tirsdag 7. november var alle fagforumene samlet til felles seminar på Thon Hotel Arena i Lillestrøm med 63 
deltakere. Eivind Glemmestad, rådmann i Rælingen kommune, innledet med oversikt i Overordnet 
samhandlingsplan. Kommuneoverlegen i Nes, Unni-Berit Schjervheim, hadde innlegg om forskning og mulige 
midler fagforumene kan søke på for å få fart på samhandlingsarbeidet. Etter dette presenterte de ulike 
fagforumene status og planer for arbeidet sitt. Dagen ble avsluttet med gruppearbeid om hvordan jobbe 
effektivt i team. Hensikten med seminaret var å koordinere arbeidet i fagforumene samt å gi representantene i 
fagforums representanter en påskjønnelse for innsatsen.   
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3.1.3  Strategiseminar 2017 «Styrken i samhandlingen» 

Det ble avholdt strategikonferanse 20. april på Lillestrøm. Der deltok avdelingssjefer, direktører og 
administrerende direktør fra Ahus, kommunalsjefer/direktører, rådmenn og ordførere fra alle de 21 
kommunen og 3 bydeler i Ahus sitt nedslagsfelt. Overordnet samhandlingsplan var tema, med spesielt fokus på 
satsningsområdene psykisk helse og rus og fastlegesamarbeid.  

4 Avtalearbeid og fagforumsordningen  
Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak er hovedvirkemiddelet som skal bidra til å 
realisere målsetningene ved Samhandlingsreformen. I følge Helsedirektoratet bør samarbeidsavtalene fremme 
samhandlingen mellom kommuner og helseforetak ved å konkretisere oppgave- og ansvarsfordelingen, samt 
etablere gode samarbeidsrutiner på sentrale samhandlingsområder. Ahus og kommunene har nå 10 
samarbeidsavtaler. Én avtale er overordnet og regulerer samarbeidet mellom partene, de andre er delavtaler 
på de områder loven foreskriver.  
 

4.1 Arbeid i fagforumene 
 
Helhetlig pasientforløp: 
8 møter i 2017 med tema/ fokus: 
Revisjon av delavtale om helhetlig pasientforløp/ fokus på struktur og forenkling 
 
Resultat/ måloppnåelse: 
Avtalen er revidert i 2017. Det er brukt forholdsvis mye tid på arbeidet. Fagforumets medlemmer mener er 
samstemt i at det har vært riktig prioritering av tid da det har vært nødvendig for å ende med en god og 
omforent revisjon av avtalen 
 
Koordinerte tjenester: 
4 møter i 2017 med tema/ fokus: 
Overordnet handlingsplan, fastlegenes involvering i "opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering", 
fagforumseminar, dialogisk praksis 
Revidering av delavtale 02, fagforumets handlingsplan, rehabiliteringsnettverket. 
 
Resultat/ måloppnåelse: 
Revidert og fått godkjent delavtale 02 - samarbeid om koordinerte tjenester 
Utformet handlingsplan for fagforumet 
Gjennomført møtene i Rehabiliteringsnettverket 
 
KAD: 
4 møter i 2017 med tema/ fokus: 
Revisjon av delavtale 4, KAD og arbeid med diagnostisk sløyfe psykiatri 
Samarbeid om spesielle pasientgrupper, smittevern KAD og pasientgrupper/avisning fra KAD 
Eget samhandlingsprosjekt og involvering i helsetjenesteforskningsprosjekt med HØKH 
 
Resultat/ måloppnåelse: 
Godkjent avtale vår 2017, godt samarbeid om faglige utfordringer 
Samhandlingsmidler/ økonomi: 
Fagforum v/ Gitte Korvan fikk tildelt samhandlingsmidler i 2015 
Prosjekt utsatt pga. sykdom, forventes fullført i 2018 
 
Forskning og innovasjon: 
4 møter i 2017 med tema/ fokus: 
Behandling og innstilling av søknader om samhandlingsmidler, samt evaluering av arbeidet og 
forbedringsforslag, Fagforumsseminar og erfaringer fra dagen, Innovasjon i kommunene, Overordnet 
handlingsplan og felles forskningsprosjekt 2019 
Planlegging av informasjonsdag for samhandlingsmidler 
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Resultat/ måloppnåelse: 
Innstillingen til fordeling av samhandlingsmidler ble godkjent og vedtatt av SU 
Utarbeiding av system for informasjonsspredning om samhandlingsmidlene, inkludert informasjonsdag  
 
Kompetanse og utdanning: 
5 møter i 2017 med tema/fokus: 
Kompetansebroen 
Gjensidig hospitering 
 
Resultat / måloppnåelse: 
Etablert samhandlingsprosjekt om gjensidig hospitering. Nesodden kommune som prosjekteier og fagforumet 
som styringsgruppe 
Samhandlingsmidler/ Økonomi: 
Fagforum fikk tildelt 225.000 for gjennomføring av prosjektet - "Fremme og tilrettelegge for gjensidig 
hospitering" 
 
Svangerskap, føde, barsel: 
3 møter i 2017 med tema/fokus: 
Sluttføre og godkjenne Delavtale 8 
Rutiner og samarbeid som kvalitetssikrer overganger og oppfølging av kvinner og barn ved hjemreise. 
Kompetanseheving og kommunikasjon mellom kommunene og Ahus 
Videreutvikle sending av elektroniske epikriser fra Ahus til kommunene/helsestasjonene 
 
Resultat / måloppnåelse: 
Godkjent delavtale vår 2017  
Gjennomført seminar Helhetlig barselomsorg 
Delvis innføring av elektroniske meldinger til helsestasjoner (HsPro), opplæring av ansatte i samarbeid med 
fagforum IKT og kartlegging av bruk sommeren 2017 
 
IKT: 
19 møter i 2017 med tema/fokus: 
Møtene benyttes til oppfølging og løsning av problematikk i den daglige driften av pasientrelatert elektroniske 
samhandling og forløpende oppdateringer av hverandre  
Andre tema har vært; Elektroniske epikriser til helsestasjon, Diskusjon rundt meldingsutveksling innen barne- 
og ungdomspsykiatri, Barn som pårørende, Tverrfaglig epikrise, Innføring av standardtekster på PLO-meldinger 
og Overgang til AR connector på Ahus.  
 
Resultat / måloppnåelse: 
Helsestasjonene i 13 kommuner startet mottak av elektroniske epikriser  
Avklaring av meldingsutveksling mellom kommunehelsetjenesten og barne- og ungdomspsykiatri om benyttelse 
av elektronisk kommunikasjon når pasienten pårørende eller er i behov for tjenester fra helse- og omsorg  
Tverrfaglig epikrise - håndtering av meldingen er avklart 
Innføring av standardtekster på PLO-meldinger er blitt godt mottatt av begge parter 
Utvikling av Ahus' adresseregister til å bli et av de mest oppdaterte i Helse Sør-Øst 
 
Forebygging: 
6 møter i 2017 med tema/fokus: 
Prosjekt "Barn som pårørende" 
Act Belong Commit-modellen 
 
Resultat og måloppnåelse: 
Utvikling og pilotering av elektronisk meldingsutveksling som gjelder barn som pårørende. I drift fra 2018 
Gjennomført seminar med tema "Barn som pårørende" 
 
Beredskap og akuttmedisinsk kjede: 
3 møter i 2017 med tema/ fokus: 
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Prioritering av tiltak i handlingsplan og tidsplan for framdrift og gjennomføring, Arbeid med varslings- og 
krisekommunikasjon, Retningslinjer ved massevaksinasjon og store smittevernsituasjoner, ROS-analyser - nytte 
og begrensninger og Møteplan 2018 
 
Resultat og måloppnåelse: 
Ferdigstilt Retningslinjer ved massevaksinasjon og store smittevernsituasjoner 
Kommuner og Ahus jobber med ROS-analyser 
Lagt grunnlag for videre arbeid med varsling og krisekommunikasjon 
Startet diskusjon om felles øvelser 
 

4.2 Retningslinjer, kliniske samarbeidsutvalg, nettverk mv.  
 
Retningslinjer samarbeid DPS/ARA og kommuner (LSF) 
 
LSF Øvre Romerike 
3 møter i 2017 (inkludert fagdag/seminar) med tema/fokus: 

• Reetablering/ gjennomføring av fagforum, overordnet plan og oppdrag fra SU, mandat til 
ressursgruppe for åpen dialog og nettverksarbeid 

Resultat og måloppnåelse: 

• De prioriterte sakene har fått nødvendig fokus og blitt tilfredsstillende gjennomarbeidet og 
konkludert. Aktiviteten vurderes tilfredsstillende i forhold til behov 

LSF Nedre Romerike 
6 møter i 2017 (inkludert fagdag/seminar) med tema/fokus: 

• Gjensidige orienteringer og fokus på generelt samarbeid 
• Overordnet handlingsplan og felles strategi og tiltaksplan  

• Utskrivningsklare pasienter 
• IMR og Dialogiske praksiser 
• Fagdag/ seminar for et utvidet LSF 
• Kompetansesamarbeid, hospitering og økonomi,  

Resultat og måloppnåelse: 

• Gjennomført Fagdag/ seminar for et utvidet LSF, med bred deltagelse fra kommuner og sykehus og 
NAPHA. Vedtatt videreført som fast ordning 

• Flere ansatte fra sykehus og kommuner har deltatt på hospitering 
• Gjennomført 5 «Torsdagsforum» - fagdager for behandlere i begge tjenester 
• Gjennomført 6 «Å ta seg frem i livet»-arrangementer 
• Gjennomføring og videreføring av kurs i «Dialogiske praksiser» 

• Vedtatt felles budsjett og betalings-/ fordelings- løsning for LSF-utgifter 
Samhandlingsmidler/Økonomi: 

• Utgifter Torsdagsforum (22.600,-) 

• Utgifter fagdag/seminar (24.300 for fagdag) 
 
LSF Follo 
1 møte i samarbeidsforum og 5 LSF-møter i 2017 med tema/fokus: 

• Gjensidig informasjonsutveksling på nye tjenestetilbud, omstilling og organisering  
• Avvikling av samarbeidsforum (ordning fra 1990) og overgang til LSF Follo 
• Overordnet samhandlingsplan og oppdrag fra SU 
• Kompetansebroen 

• Pasientforløpsavtalen 
• Psykisk helsevernloven 
• Pakkeforløp 
• «Å ta seg frem i livet» 
• FACT 
• IP og nye verktøy og metoder 

• Finansieringsmodeller 
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Resultat og måloppnåelse: 
• Vellykket strukturendring med økt møtefrekvens og medlemsutvidelse har gitt bedre samarbeidet og 

imøtekommelse av krav til samhandlingen 
• «Tidlig intervensjonsprosjektet» er ett år på etterskudd i henhold til plan, har ventet på godkjenning 

fra personvernombudet. Per d.d er det fortsatt usikkerhet om prosjektet blir gjennomført og 
implementert 

• Avvikling av ACT Follo bestemt (01.01.2019) 
Samhandlingsmidler/ Økonomi: 

• «Tidlig intervensjonsprosjektet» fikk avslag på søknad om samhandlingsmidler 
• DPS Follo har hatt utlegg for brukerdeltagelse (4290,-) 

 
Retningslinjer samarbeid BUP og kommuner 

 
BUP Øvre Romerike 
BRUS-møte hver 6 uke med alle kommunene, med fokus/ tema: 

• Pasientsaker som ikke avklares i tjenestene, bekymringer i pasient/bruker-saker 
Administrativt BRUS-møte med hver kommune x 2 per år, med fokus/ tema: 

• Samarbeid, endringer i tjenestetilbudene 
Resultat og måloppnåelse: 

• Noen saker løses godt på disse møtene. Beslutninger i saker tas direkte på møtet 

• Andre saker er med utfordrende å løse 
 
BUP Nedre Romerike 
7-8 Samarbeidsmøter i året med alle kommunene, med fokus/ tema: 

• Drøfting/ samarbeid om komplekse sammensatte saker og generell diskusjon rundt hvordan 
samarbeidet fungerer 

• Pakkeforløpene for henvisninger til BUP som kommer senere i 2018 
Resultat og måloppnåelse: 

• Generelt positive tilbakemeldinger fa møtedeltakere om nytteverdien av møtene 
 
BUP Follo 

1 felles samarbeidsmøte for alle kommunene og BUP, 1 Administrativt samarbeidsforum med hver kommune 
(unntatt Ski) med fokus/ tema: 

• Barn i barneverninstitusjoner, tverrfaglig samarbeid 
• Gjensidig informasjonsutveksling, pakkeforløp, strukturerte pasientforløp 

Resultat og måloppnåelse: 

• Det vurderes i alle møtene at samarbeidet mellom kommunene og Follo BUP er godt, og at det er lite 
klage på hverandre. Det er alltid noe som kan bli bedre og dette jobber vi med kontinuerlig 

Samhandlingsmidler/ Økonomi: 
• Follo DPS, Follo BUP, Follo ARA og fire av Follokommunene har søkt midler til felles prosjekt om tidlig 

oppdagelse av psykose hos unge mennesker 
 
Dialogmøte voksensomatikk og alderspsykiatri 
Dialogmøte 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. Målgruppen er 
ledere og nøkkelpersoner fra både kommuner og sykehus. I 2017 ble det vedtatt eget mandat for Dialogmøte. 
 
Det ble avhold Dialogmøte 13. juni 2017 med 48 deltakere. Hovedtemaet på møtet var Kompetansebroen hvor 
deltakerne ble bedt om å vurdere hvordan nettsidene kan tenkes benyttet som verktøy for å bedre 
etterlevelsen av våre felles avtaler og retningslinjer for trygge pasientforløp. Det ble gitt innspill til innhold i 
«kompetanse-/fag(dag)pakker», som kan bidra til trygge og gode overganger mellom sykehus og kommuner, 
og som kan ligge på Kompetansebroen.   
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ReHabiliteringsnettverket Ahus 
Rehabiliteringsnettverket driftes av fagforum: Delavtale 2- Samarbeid om koordinerte tjenester mellom Ahus 
og kommuner/bydeler. Avtalens formål er å sørge for at det eksisterer forpliktende samarbeidsrutiner og 
samarbeidsarenaer/møteplasser for å ivareta pasienter/brukere med behov for koordinerte tjenester, 
rehabilitering, habilitering, samt lærings- og mestringstilbud. Det å drifte ReHabiliteringsnettverket Ahus er en 
del av dette. 

Det ble Rehabiliteringsnettverksmøte 28.11.17 på Åråsen, med totalt 28 deltakere fra henholdsvis 
kommuner/bydeler og Ahus. Tema for samlingen var «koordinering i et familieperspektiv», og innenfor tema 
hadde vi presentasjoner av erfaringer fra både brukerperspektivet i pårørenderollen, koordinator i 
kommunehelsetjenesten og barneansvarlig i spesialisthelsetjenesten. Det ble arrangert borddialog om 
erfaringer og muligheter basert på flere case. I tillegg ble det gitt generell orientering fra Utviklingssenter for 
sykehjem og hjemmetjenester i Akershus ved Kari A. Os, og orientering om arbeidet med utviklingsplan 
rehabilitering Ahus ved Ruth Torill Kongtorp. 

 
Forum for sykehjemsmedisin 
Vårhalvåret 2017 arrangerte Alderspsykiatrisk avdeling, Ahus i samarbeid med Samhandlingsavdelingen, Ahus 
20 timers emnekurs i alderspsykiatri for sykehjemslegene på tirsdagene da vi vanligvis har avholdt møtene for 
sykehjemslegene. Kurset bestod av 5 møter à 4 x 45 minutter i perioden 31.01. til 04.04.17. Kurset bestod i 
undervisning, refleksjon blant sykehjemslegene og veiledning vedrørende kasus fra eget sykehjem. Kurset fikk 
meget god evaluering. 
 
Høstens første møte ble avholdt 12.9.17 med tema nevrodegenerative sykdommer. Overlege Teis Ingvaldsen 
fra Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi, orienterte og svarte på spørsmål. Det andre møtet var 
10.10.17 med tema bruk av antikoagulantia på sykehjem. Overlege Mohsen Khatami fra Avdeling for 
hjertesykdommer, orienterte. Det møtte bare fire sykehjemsleger på hvert av disse møtene. Høstens tredje 
møte ble avholdt 7.11.17 og var om beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling. 
Sykehjemslege Samuel Hykkerud fra Åråsen bo- og omsorgssenter orienterte og innledet til diskusjon. På dette 
møtet kom det sju sykehjemsleger. 
 
Praksiskonsulent Torgeir Landvik organiserer disse møtene. Overlegene på Ahus gjør dette i sin arbeidstid og 
forumet drives uten noe budsjett. Tilbudet fra Ahus er gratis for sykehjemslegene og for kommunene.  
 
Statistikkforum 
Utvikling og opplæring i Helse Sør-Øst selvbetjeningsløsning. Utført i form av møte i arbeidsutvalget samt 
enkeltmøter med kommunenes representanter ute i enkeltkommuner. Tall med grunnlag i forumets 
arbeidsutvalg presentert i Direktørmøte møte og ASU. Utviklingen av løsningen har gått mye senere enn 
planlagt. Aktivitetene fortsetter derfor i 2018. 
 

5 Tvisteutvalg for pasientrelaterte saker (TUP) 
I hht gjeldende regler for sammensetning og saksbehandling for TUP - skal utvalget fungere som 
meglingsinstans ved tvist mellom Ahus og kommunen(e) i pasientrelaterte enkeltsaker.  
Det er i 2017 gjort justeringer i saksbehandlingsreglene, som gir AU i oppgave å finne representative 
medlemmer i forkant av hvert møte, etter hvilke saker som meldes inn.  
TUP hadde ingen saker til behandling i 2017. 
 
 
 
 
 
 

6 Samhandlingsprosjekter 

6.1 Kompetansebroen  
Kompetansebroen er et samarbeid mellom kommunene Aurskog Høland, Eidsvoll, Enebakk, Fet, Frogn, 
Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nesodden, Nittedal, Oppegård, Rælingen, Rømskog, Skedsmo, 
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Ski, Sørum, Ullensaker, Vestby og Ås; bydelene Alna, Grorud og Stovner i Oslo kommune; Høgskolen i Oslo og 
Akershus, Universitetet i Oslo og Akershus universitetssykehus HF. 
 

• Kompetansebroen ble lansert 9.januar i Lørenskog hus med et arrangement med 150 deltagere og 
inviterte gjester. Daværende statssekretær Lisbeth Normann kalte prosjektet «innovasjon i praksis». 

• I styringsgruppen sitter kommunalsjefer fra hver av regionene som representanter sammen med 
representanter fra bydeler, utdanningsinstitusjonene og sykehuset. Styringsgruppen ledes av representant 
fra Skedsmo kommune, Arild Hammerhaug. 

• Prosjektet har tre innsatsområder; videreutvikling av nettsiden, implementering og foreslå en drifts-, 
eierskaps- og økonomimodell for videre drift. 

• Videreutvikling av nettsiden: prosjektgruppen utvikler fem nye tema til temaseksjonen, det inngås 
samarbeid med Helsebiblioteket, det gjøres tekniske forbedringer og legges inn mange nye 
funksjonaliteter. 

• Implementering: det arrangeres lokale lanseringer i hver av regionene, det etableres nyhetsbrev for kurs 
og aktueltsaker og Kompetansebroen får medieoppslag i flere kanaler. 

• Drifts-, eierskaps- og økonomimodell: Styringsgruppen ble enige om en modell som fremlegges og vedtas i 
SU 01.06.17 (i SF 30.05.17). Partene ønsker at Ahus er driftsansvarlig. Det utarbeides Samarbeidsavtale 
som signeres av partene, innholdsprofil for Kompetansebroen og mandat og oppdrag for styret. 

• Ahus rekrutterer medarbeidere som skal drifte Kompetansebroen, fire medarbeidere fordelt på 3 årsverk. 
Det rekrutteres representanter fra partene til et eget styre, samt et nettverk med kontaktpersoner. 

• Prosjektet avsluttes formelt 31.12.17 og Kompetansebroen er i drift fra 01.01.18. Kompetansebroen skal 
rapportere driften til partene hvert halvår. 

6.2 Samhandlingsmidler 
Helse Sør- Øst tildelte Ahus i 2017 kroner 971 400 til fordeling til samhandlingsrelaterte tiltak med mål om å 
fremme samarbeid mellom sykehus og kommuner. I tillegg har kommunene bidratt med 1 millioner kroner. 
Fagforum forskning og innovasjon gjennomgikk søknadene og ga en anbefaling om hvilke søknader som burde 
få samhandlingsmidler. Arbeidsutvalget er gitt fullmakt til å fordele pengene, jf. retningslinje for tildeling av 
samhandlingsmidler.  
 
Arbeidsutvalget arrangerte informasjonsmøte 28. mars i Rælingen. Hensikten med møtet var å gjennomgå 
årets satsningsområder og kriterier, dele erfaringer fra tidligere prosjekter som har fått tildelt midler, samt gi 
praktiske råd knyttet opp mot søknadene. 
 
Følgende prosjekter ble tildelt midler 2017: 
 
Beskrivelse Samarbeidspartnere Status 31.12.17 

Pilot for etablering av Kompetanseteam  
for relasjonell ustabilitet og traumer 
(KRUT) Kr. 350.000,- 

DPS Nedre og Skedsmo kommune Under planlegging 

Fremme og tilrettelegge for gjensidig hospitering.  
Kr. 225.000,- 

Nesodden kommune og fagforum 
utdanning og kompetanse 

Under arbeid 

Etablering av utadrettet nettverksteam for pasienter 
med kompliserte behandlingsforløp.  
Kr. 250.00,- 

Avdeling spesialpsykiatri Ahus  
og Skedsmo kommune 

Under planlegging 

Forum for samarbeid mellom fastleger, kommuner og 
helseforetak.  Kr. 175.000,- 

Avdeling samhandling Ahus og Helse- og 
omsorgsfaglig samarbeidsorgan 

Under arbeid 

Innføring av fastlegeportalen.  
Kr. 175.000,- 

Medisinsk divisjon AHus,  
allmennlegeutvalget Lørenskog 

Under arbeid 

Kjernejournal, implementering. 
Kr. 250.000,- 

Akuttmedisinsk avdeling, avdeling for 
hjertesykdommer AHus, Jessheim 
interkommunale legevakt og Gardermoen 
medisinske senter 

Under arbeid 

Kartlegging av innleggelser fra sykehjem (Sykehjems-
prosjektet fase 2),  
Kr. 200.000,- 

Avdeling samhandling Ahus og Helse- og 
omsorgsfaglig samarbeidsorgan 

Under arbeid 
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Fra sett til hørt – flere sider av samme sak når vi er i 
dialog. Kr. 50.000,- 

DPS Øvre og Nes kommune Under arbeid 

Øyeblikkelig hjelp døgn psyk rus. 
Kr. 250.000,- 

Follo lokalmedisinske senter, Follo DPS 
og Follo ARA 

Under arbeid 

 
Status prosjekter fra tidligere tildelinger, som pågår eller ble avsluttet 2017: 
 
År Prosjektnavn Kontaktperson  Samarbeidspartnere Status 31.12.17 Tilleggsinformsjon 

2016 Pilotprosjekt  
om øvelser 
ved ulykker og 
katastrofer 
(2016-2018) 

Knut Andersen, Seksjon for 
sorgstøtte, Senter for 
kliniske 
fellesfunksjoner 
(knut.andersen@ahus.no) 

Ahus, kommunene 
Frogn og Oppegård, 
Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus, Regionalt 
ressurssenter om vold 
og traumatisk stress 
øst. 

Ved avslutning Utvider prosjektet til 
1.4.18 for å samle 
erfaringer og 
dokumentere 
arbeidet. 

2016 Kartlegge om 
etablering av 
KAD bidrar til 
færre 
sykehusinnleg
gelser og gode 
pasientforløp 

Gitte Korvan, 
Avdelingsleder 
Nedre Romerike KAD 
Gitte.Korvann@skedsmo. 
kommune.no 

Fagforum KAD Avsluttet Avsluttes mars 2018 

2016 Illness 
management 
recovery 
(IMR) 

Linda Årnes Gulbrandsen, 
Avdelingssjef, Skedsmo 
kommune, Avdeling 
psykisk helse og rus 
(lindag@skedsmo. 
kommune.no) 

Kommunene Skedsmo, 
Gjerdrum, Fet, 
Nannestad, Eidsvoll og 
Ahus, div. PHV ved DPS 
Øvre og FoU. 

Ved avslutning Resterende midler 
brukes i 2018 til å 
gjennomføre 
fagsamlinger og 
styrke nettverket 

2016 Barn som 
pårørende 

Tove Bergh, avd 
samhandling og 
helsefremmende, Ahus 
(Tove.Bergh@ahus.no) 

Fagforum forebyggende Avsluttet  Gikk over i drift 
november 2017 

2016 Pasient-
sikkerhet, økt 
observasjons-
kompetanse 

Kari Anette Os, FoU leder, 
Utviklingssenter 
for sykehjem og 
hjemmetjenester i 
Akershus (kao@lorenskog. 
kommune.no) 

Utviklingssenteret, 
Ahus, kommuner Nedre 
Romerike 

Benyttet til 
delfinansiering 
av 
undervisnings-
ressurser på 
instruktørkurs 
proACT 2016 og 
2017 i et 
interkommunalt 
prosjekt på 
Nedre Romerike 

Leveransene på 
Nedre Romerike 
ferdigstilt. Prosjektet 
planlegges utvidet og 
videreføres til Øvre 
Romerike og Follo 

2015
  

Kartlegge 
oppfølgingen 
av gravide 
med rus eller 
psykiske 
problemer 

Hilde Stømner, avd.sjef 
senter for kliniske 
fellesfunksjoner, medisinsk 
divisjon 
(hilde.christina.stømner@ 
ahus.no) 

Skedsmo kommune, 
medisinsk divisjon Ahus 

Avsluttet Ble ferdig mars 2018 

2015 Sykehjems-
prosjektet fase 
1 

Morten Glasø, avdeling 
samhandling og 
helsefremmende 
(morten.glasø@ahus.no) 

Ullensaker, Skedsmo, 
Nesodden, medisinsk 
divisjon 

Avsluttet Prosjektet har fått 
samhandlingsmidler i 
2017 til fase 2 



Side 13 av 14 
 

7 Vedlegg 

 
1. Representanter ASU  

 
ASU-representanter kommuner 2017 Navn  
Rådmann Ås kommune og ASU-leder Trine Christensen  
Rådmann Nannestad kommune Paul Glomsaker  
Rådmann Enebakk kommune Kjersti Øiseth (etter Geir Grimstad, rådmann Nesodden kommune)  
Rådmann Rælingen kommune Eivind Glemmestad 
Rådmann Skedsmo kommune Trine Myrvold Wikstrøm  
Rådmann Ullensaker Rune Hallingstad (etter Tore Arne Gangsø) 
KS (observatørstatus) Morten Oppegaard, rådgiver  
ASU-representanter Ahus 2017 Navn  
Administrerende direktør  Øystein Mæland 
Kst. viseadm. direktør  Jørn Limi (etter Tone Ikdahl, viseadm. direktør) 
Direktør Ortopedisk klinikk Inge Skråmm 
Direktør Divisjon Psykisk helsevern (PHV) Øystein Kjos  
Direktør Medisinsk divisjon Deltok ikke på noen av møtene 
Direktør Enhet for Medisin og helsefag  Pål Wiik 
SU-leder Harald Støvind 

 

2. Representanter SU 

 
SU-representanter kommuner 2017 Navn og stilling/funksjon 

Aurskog-Høland kommune Lasse Fure, Kommunalsjef 

Eidsvoll kommune Marte Hoel, Ass. rådmann 

Enebakk kommune Kenneth Johannessen, Kommunalsjef 

Fet kommune Ingrid Flesland, Kommunalsjef 

Frogn kommune Wenche Korpberget, Kommunalsjef (etter Inger Fjeld) 

Gjerdrum kommune Jorunn Karterud Arnø, Kommuneoverlege (etter Bjørn Erik Sørli) 

Hurdal kommune Janne Lind, Sektorleder for Levekår (etter Trond Berge) 

Lørenskog kommune Eirik Leren, Ass. kommunaldirektør 

Nannestad kommune Kari Homble, Virksomhetsleder 

Nes kommune Elisabeth Grøtli Nordal, Kommunalsjef Helse og velferd  
(etter Lars Uglem) 

Nesodden kommune Anita Nilsen, Kommunalsjef 

Nittedal kommune Anne Lindalen, Kommunalsjef 

Oppegård kommune Else Karin Myhrene, Kommunalsjef 

Rælingen kommune Ragnhild Victoria Frogner Michalsen, enhetsleder 

Rømskog kommune Kristin Martinsen, Helse- og omsorgsleder 

Skedsmo kommune Arild Hammerhaug, Kommunaldirektør 

Ski kommune Marit Janne Rød Kronborg, Kommunalsjef 

Sørum kommune Bjørg Torill Madsen, Kommunalsjef kultur, helse og omsorg   

Ullensaker kommune Mette Gro Iversen, Kommunalsjef 

Vestby kommune Torhild Kongshaug, Resultatområdeleder 

Ås kommune Marit Roxrud Leinhardt, Kommunalsjef 

Øvre Romerike Unni Berit Schjervheim, Kommuneoverlege  
(etter Anne Stine Garnes) 

Nedre Romerike Hedi Anne Birkeland, Kommuneoverlege 
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Follo Geir Jentoft Korsmo, Kommuneoverlege 

Ansattrepresentant Anita Lorentzen, Fagforbundet 

Brukerrepresentant Tonelise Holm, Mental Helse Akershus 

Brukerrepresentant Marianne Skifjell, Leder LPP Romerike 

SU-representanter Ahus 2017 Navn og stilling/funksjon 

Medisinsk divisjon Siri Gulpinar, Ass. avdelingsleder (etter Bendik Westlund Hegna) 

Kirurgisk divisjon Turid Ligård, Ass. avdelingsleder  

Ortopedisk klinikk Julianne Olaussen, Ass. avdelingsleder 

Barne og ungdomsklinikken Irene Ponton, Avdelingsleder (etter Ingrid Claesson) 

Kvinneklinikken Hildegunn Faraas, Avdelingsleder 

Avd. Samhandling og helsefremmende Bente Heggedal Gerner, Avdelingsleder (etter Anne Marie Lervik) 

Avd. Samhandling og helsefremmende Morten Glasø, Overlege 

Div PHV - DPS Nedre Romerike Wenche Brandtzæg Nikolaisen, Avdelingsleder 

Div PHV - DPS Øvre Romerike Tom Ellingsen, Avdelingsleder 

Div PHV - DPS Follo  Jorun Landbakk, Avdelingsleder 

Div PHV, divisjonsdir. stab Sjur Seim, Fagsjef 

Div PHV, divisjonsdir. stab Harald Støvind, Seniorrådgiver 

Ansattrepresentant Torgeir Birkeland, NSF 

Brukerrepresentant Tone Ringstad, FFO Akershus 

 

3. Representanter AU 

 
Navn, stilling/funksjon Virksomhet  

Bente Heggedal Gerner, avdelingsleder Samhandling og helsefremmende 
(etter Anne Marie Lervik) Representant sekretariat ASU 

Ahus 

Line Berger Husem, rådgiver, Regionalt samhandlingskontor Nedre Romerike 
Representant sekretariat ASU 

Rælingen kommune 

Trine Knobel, rådgiver, Regional samhandlingskoordinator 
Representant sekretariat ASU 

Ullensaker kommune 

Marit Janne Rød Kronborg, kommunalsjef Ski kommune 
Bjørn Hjalmar Nielsen, spesialrådgiver/sekretær SU 
Representant sekretariat ASU 

Ahus 

Therese Nitter, rådgiver samhandling Follo/sekretær ASU 
Representant sekretariat ASU 

Oppegård kommune 

Jon Fabritius, rådgiver, Regionalt samhandlingskontor Nedre Romerike Rælingen kommune 
Mette Gro Iversen, kommunaldirektør Ullensaker kommune 
Sjur Seim, fagsjef, divisjonsdir. stab Div. PHV Ahus 
Harald Støvind, seniorrådgiver, divisjon PHV/leder av SU og Felles AU Ahus 

 
 


