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Referat fra møte 29. mai 2018 
Til  Repr. i SF 

Kopi: Felles AU kommuner og Ahus 

Møtested og tid: Ahus, inngang 4 (Nye Nord), 3. et, møterom # 002, klokken 9 – 11 

Møteleder: Bjørn Haraldsen  

Referent: Bjørn Hjalmar Nielsen (Bjorn.Hjalmar.Nielsen@ahus.no)  

Saksdokumenter/referanser:   Presentasjon Handlingsplan for bekjempelse av hepatitt C i Oslo kommune 

 

 

 

Representanter: 

Alna bydel  Møtt Akershus universitetssykehus HF Møtt 

Jan-Henrik Karlsen, avdelingsdirektør  
Helse og mestring 

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

x 

Vara: Hanne Isaksen, spesialkonsulent  
Helse og mestring 

 Vara:   

Grorud bydel   Ian Dahl, avdelingssjef 
DPS Groruddalen 

 

Bente Almås, avdelingssjef  
Helse- og omsorg 

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

 

Vara: Stig Bratlie, seksjonsleder  
Bestillerenhet 

 Marianne Waet Hulby, seksjonsleder (NY) 
Ortopedisk klinikk 

x 

Stovner bydel   Vara: Berit Karin Helland, ass. dir.  
Kirurgisk divisjon  

 

Bjørn Haraldsen, ass. bydelsdirektør og 
forumsleder 

x Harald Støvind, seniorrådgiver  
Divisjon psykisk helsevern 

x 

Vara: Tone Andersen, avdelingssjef 
Helseavdeling  

 Esben Madsen 
Brukerrepresentant 
Brukerutvalget Ahus 

 

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 

Hilde Kothe-Næss, spesialkonsulent SYE  

Vara: Vigdis Skovdahl, SYE   Bjørn Hjalmar Nielsen, spesialrådgiver Samhandling 
og helsefremmende, sekretær SF 

x 

Stine Wågsås, Helseetaten (psykisk helse/rus)  

(somatikk)   
 

 

Anne Katrine Sivesind, Velferdsetaten  x 

Vara: Jon Sundelius, Velferdsetaten  Andre møtedeltakere:  

Nittedal kommune – psykisk helse og rus Kjersti Ulstein, overlege og klinikkleder Hepatitt C-
klinikken i Velferdsetaten 

11/18 

Anne Lindalen, kommunalsjef  
Helse og omsorg 

 

Vara: Signe Dahl Christensen 
Enhetsleder for psykisk helse og rus  

 Kjersti Sirevåg, leder Kompetansebroen 12/18 
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Saksliste:  

Saksnr. Tema 

10/18 Godkjenning av innkallingen og referatet fra sist møte/saker til eventuelt 
 
Konklusjon: Referatet ble godkjent med følgende korreksjon til eventueltsak nr. 2:  
«Det er ikke et prosjekt, men vår spesialkonsulent med ansvar for likeverdige tjenester som har tatt initiativet mot 
tolkesentralen. Det er en utfordring å få kvalifiserte tolker innen helse.» 
 

11/18 Handlingsplan for bekjempelse av hepatitt C i Oslo kommune  
Til saken møtte Kjersti Ulstein, overlege og klinikkleder Hepatitt C-klinikken i Velferdsetaten. Hun fortalte om oppdraget 
de har fått med å koordinere arbeidet med en handlingsplan for bekjempelse av hepatitt C i Oslo kommune. Arbeidet 
gjøres i samarbeid med Helseetaten, bydelene og spesialisthelsetjenesten. Arbeidsgruppen består av representanter fra 
de ulike fagmiljøene og brukerorganisasjoner.  Se vedlagt presentasjon.  
 
Målet er at aktuelle personer skal komme til behandling tidlig i risikofasen for å forebygge alvorlig sykdom.  
De vil trenge tilpasset og skreddersydd behandlingsforløp for å oppnå resultater, jf. handlingsplan. 
Det er mulig få gjort mye med få ressurser. 
Utfordringene er bl.a. forenkling i pasient-/behandlingsforløpet, og forankring i fagmiljø og ledelse 
 
Innspill/merknader: 

 Medisinsk divisjon på Ahus har funnet en god form på hvordan de løser oppfølgingen av disse pasientene. 

 Konkrete tiltak for oppfølging av aktuelle pasientgruppe bør beskrives i pakkeforløpene psykisk helse og rus.  

 Vil være hensiktsmessig benytte de systemene og samarbeidskonstellasjonen vi allerede har, jf. pakkeforløp og 
samarbeidsavtaler. 

 Sentrale veiledere definerer mål og krav for sykehuset, som følges opp i rutiner. 

 Ved forankring i bydelen er fastlegene og utførertjenestene viktige samarbeidspartnere, og det anbefales å 
kontakte bydelsoverlegene for tilrettelegning av dette. 

 
Konklusjon: SF foreslår at Kjersti Ulstein inviteres til møte i SU (Samarbeidsutvalg mellom Helse Sør-Øst RHF og Oslo 
kommune) med sikte på en felles avtale/handlingsplan på området mellom Oslo kommune og sykehusene i 
hovedstadsområdet. 
 

12/18 Kompetansebroen – utvidelse til flere områder 
Til saken møtte Kjersti Sirevåg, leder for Kompetansebroen. Informasjon om saken var sendt ut på forhånd 
. 
 
Innspill/merknader: 

 Det ble stilt spørsmål om fremdriften i saken og i hvilken grad det er sikret tilstrekkelig involvering av alle aktuelle 
parter. Dette med bakgrunn i at det fra kommunehold blant annet er uttrykt bekymring for om ressursbruken 
knyttet til arbeidet med utvidelsen, vil kunne gå på bekostning av det viktige arbeidet som nå pågår med forankring 
og bredding av Kompetansebroen i eget område.   

 Avtalemessig skal sykehusene signere - men hva med kommunene i de nye områdene? Siden det spesielle med 
Kompetansebroen er at den er en portal for kompetansedeling mellom sykehus og kommuner, blir det viktig å 
holde fast på nettopp dette - også ved utvidelse til flere områder. 

 Med tanke på det nok kan komme flere henvendelser om deltakelse fra andre sykehus-/kommuneområder, 
anbefales det å lage en plan for hvordan dette skal håndteres  

 Det bør avklares eventuelle konsekvenser en utvidelse vil kunne ha i forhold til i nåværende avtale om drift av 
Kompetansebroen, hvor partene har forpliktet seg økonomisk for tre år med en evaluering i utgangen av 2020.  

 
Vedtak: SF gir sin tilslutning til arbeidet med å avklare en eventuell avtaleinngåelse med andre sykehus, hvor en tar med 
seg merknadene fremkommet i møtet, for fremlegg av sak om dette på møtet 4. september. 
 

13/18 Samarbeidsavtaler og retningslinjer  
Bente Heggedal Gerner redegjorde for saken. Behov for revidering av retningslinje for helhetlige pasientforløp mellom 
Ahus og bydelene. Foreløpig er det ingen planer for revidering av de overordnede samarbeidsavtalene. 
SU skal fremforhandle overordnet avtale med NAV - Pikke bestemt når dette arbeidet skal starte. Likedan skal det også 
lages en overordnet avtale knyttet til betaling for utskrivningsklare pasienter innen psyk/rus. Dette arbeidet igangsettes 
i juni, hvor Bente Heggedal Gerner, Ahus, og Stig Bratlie, Bydel Grorud, deltar i arbeidsgruppen. 
 
Konklusjon: Nedsettes en arbeidsgruppe med 1 repr. fra hhv bydelene, klinikken Ahus og Samhandling, for revidering av 
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Saksnr. Tema 

retningslinjen for helhetlige pasientforløp. Samhandling leder arbeidet. Bydelene melder inn sin representant til 
arbeidet, innen 23.6.18. Arbeidet må også ta opp i seg det som blir bestemt i fht. overordnede avtaler, herunder avtale 
med Nav og betaling psyk/rus. 
  

14/18 Resultat kartleggingen UKE 17-2018 
Oppsummeringen er ennå ikke ferdig. Resultatet sendes medlemmene i SF på mail. 
 

15/18 Gjensidige orienteringer 
 
VELFERDSETATEN 
I gang med intern flytteprosess som gir plassutfordringer. 
Velferdsdagene 2018 «På veien hjem», arrangeres onsdag 6. juni.  
 
AHUS 
Ahus tar over Kongsvinger sykehus med ny kommuneregion - 6 kommuner - fra 1.1.2019. Hatt 2 møter med 
kommunene. Håper å kunne innlemme disse i eksisterende avtaleverk med kommunene. Inviteres som observatører på 
aktuelle samarbeidsmøter fra høsten av.  
 
Ansvaret for all pasientbehandling for pasienter fra Vestby kommune ble 2. mai overført fra Ahus til Sykehuset Østfold. 
Ahus skal fram til 3. september avlaste Sykehuset Østfold ved å ta i mot akuttinnleggelser innen indremedisin, kirurgi og 
ortopedi.  
 
STOVNER 
Bydelene har avholdt møte med SYE, jf sak 5/18 på sist møte. Dersom det oppstår akutt behov for utskrivning, jf. pkt. 
6 i retningslinje for helhetlige pasientforløp, har SYE tiltak om å kunne fortette på sine helsehus.  
 
Vurderingsteam for forvaltning og hjemmetjenester, bo- og dagtilbud og psykisk helse, legges under felles ledelse. Det 
samme gjør utførerfunksjonen fra og med 01.06.18. 
 
 

16/18 Eventuelt  
Harald Støvind, som går av med pensjon 30. juni, takket SF for samarbeidet! Harald fikk ros for å være en stødig kar å ha 
med seg, både i dette forumet og i flere andre sammenhenger. SF takker Harald for samarbeidet og ønsker han lykke til 
som pensjonist.  
 

 


