
 

 
         

            

 

Administrativt samarbeidsutvalg(ASU) mellom kommunene på 
Romerike, Follo, Rømskog og Akershus universitetssykehus HF 

 

Referat fra møte nr. 2 – 2018 

Tid: Torsdag 14. juni, klokken 11-13  

Sted: Ahus/Nordbyhagen, inngang 4, NN3.001  

Tilstede: Nedre Romerike:  
Eivind Glemmestad, rådmann, Rælingen kommune 
Lars Uglem, rådmann, Fet kommune 
Øvre Romerike:  
Bente Rudrud Herdlevær, rådmann, Hurdal kommune 

Follo:  
Trine Christensen, rådmann, Ås kommune 
Kjersti Øiseth, rådmann, Enebakk kommune 

Leder Helse- og omsorgsfaglig samarbeidsutvalg (SU): 
Marte Hoel, ass. rådmann, Eidsvoll kommune 
Observatør:  
Morten Oppegaard, rådgiver, KS 
 
Akershus universitetssykehus: 
Leder Øystein Mæland, administrerende direktør  
Pål Wiik, fagdirektør  
Anita Schumacher, direktør, Medisinsk divisjon 
Øystein Kjos, direktør, Divisjon Psykisk helsevern 
Jørn Limi, viseadministrerende direktør 
 
Felles arbeidsutvalg: 
Line Berger Husem, rådgiver ved regionalt samhandlingskontor, Nedre Romerike 
Trine Knobel, regional samhandlingskoordinator, Øvre Romerike 
Bente Heggedal Gerner, samhandlingssjef, Ahus  
Bjørn Hjalmar Nielsen, sekretær for ASU, Ahus 
 

Forfall:  Therese Nitter, regional samhandlingsrådgiver, Follo 
Ingar Døhlen, kst. rådmann, Nes kommune  
Rune Hallingstad, rådmann, Ullensaker kommune 

Møteleder: Øystein Mæland  

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

Kopi: Tone Joranger 

Presentasjoner:  Orientering Kongsvingerprosjektet 

 Utskrivningsklare pasienter – Ahus 

 Utskrivningsklare pasienter – kommunene 

 Oppdrag og bestilling Ahus 2018 

 Kommuneproposisjonen 2019 

mailto:Bjorn.Hjalmar.Nielsen@ahus.no


 Samarbeidsretningslinje NAV 

 Referat SU 31. mai 

 Samhandlingsmidler 2018 

Møtet ble innledet med lunsj 
 

Saksliste: 
Nr. Saker  

12-18 

Godkjenning av innkallingen og referatet fra sist møte/saker til eventuelt 
 
Konklusjon:  
Innkallingen og møtereferatet godkjennes.    
 

13-18 

Orientering Kongsvingerprosjektet  
Jørn Limi orienterte. Se vedlagt presentasjon. 
 
Kommentarer: 
Glomdalskommunene vurderer innføre ordning med en felles samhandlingskoordinator. 
Målet må være å få til et mest mulig likt avtaleverk. 
Glomdalsregionen har ordning hvor politikere deltar i samarbeidsutvalgene. 
 

14-18 

Utskrivningsklare pasienter  
Anita Schumacher og Eivind Glemmestad innledet. Se vedlagte presentasjoner.  
 
Kommentarer: 
Ahus har gode erfaringer med sitt arbeid, som blant annet omfatter mulighet for rigging av ekstra 
sengekapasitet.  
Presset på kommunenes institusjonsplasser kommer også fra hjemmetjenesten og KAD. 
Fokus på laveste/beste effektive omsorgsnivå - flere kunne klare seg hjemme. 
Skaffe tall for å se om vi skiller seg ut fra andre sykehusregioner? 
Må forvente økte kapasitetsutfordringer i årene fremover pga. generell befolkningsvekst i 
opptaksområdet og betydelig vekst i de aller eldste aldersgruppene.  
Kommunene ser på muligheten for å styrke/øke kapasiteten i belastende perioder. 
 

15-18 

Oppdrag og bestilling 2018 for Akershus universitetssykehus HF 
Pål Wiik, orienterte. Se vedlagt presentasjon med markeringer. 
 
Bestillinger fra foregående år som ikke er løst, gjelder fortsatt. 
 

16-18 

Kommuneproposisjonen  
Bente Rudrud Herdlevær, orienterte. Se vedlagt presentasjon. 
 

 Kommeproposisjonen har gjerne et høyt ambisjonsnivå som ikke nødvendigvis i samme grad blir 
fulgt opp med økonomiske midler i statsbudsjettet.  

 Rammefinansiering, som er hovedfinansieringsmodellen for kommunesektoren, gir 
prioriteringsutfordringer.  

 Utfordringene fremover vil særlig være knytte til satsning på digitale løsninger og rekruttering av 
arbeidskraft til helse og omsorgssektoren.  

 Anbefalt å lese regjeringens kvalitetsreform «Leve hele livet» 
 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-15-20172018/id2599850/


Nr. Saker  

17-18 

Informasjon om samarbeidsavtale med NAV innen psykisk helseområdet 
Øystein Kjos, orienterte. Se vedlagt presentasjon.  

Bakgrunnen for gjennomgangen er å svare ut innvendinger fra kommunehold, til prosessen med å 

innlemme NAV Fylke i eksisterende samarbeidsretningslinjer.  

Kommentar:  

 Oppfattes feil at NAV nevnes som egen part i forslag til revidert samarbeidsretningslinje, da NAV-

kontorene er organisert etter kommunetilhørighet.   

18-18 

Informasjon fra møte i Helse og omsorgsfaglig samarbeidsutvalg (SU) 31. mai 
Marte Hoel informerte kort muntlig fra møtet.  
 
Vedlegg: utkast til referat fra SU-møtet og sak om fordeling av årets samhandlingsmidler. 
 

19-18 

Gjensidig orienteringer 
1) Orientering om KAD/KØH rapport 

Trine Christensen refererte kort fra konklusjonen i rapporten, som fulgte innkallingen til 
møtet.  
 

2) Nittedal kommune og DPS tilhørighet 
Lars Uglem orienterte. Kommunene på Nedre Romerike har stor grad av samarbeid og 
samordning seg i mellom. Med det som utgangspunkt mener en det er unaturlig at Nittedal 
kommune ligger til DPS Groruddalen og ikke DPS Nedre Romerike, som de andre kommunene 
i regionen gjør. Ahus vil få en formell henvendelse fra Nittedal kommune med anmodning om 
endring av DPS tilhørighet. 

 

20-18 

Saker til neste møte 13. september: 
 

 Samhandlingsdata – liggetid og (UK-pas.) opp mot reinnleggelser 

 Samhandlingsmidler - fordeling 2018 og status tidligere tildelinger 

 Kongsvingerprosessen 

 Revidering av «Handlingsplan for samhandlingen» 

 Betaling UK-pas. psyk/rus fra januar 2019 

 Pakkeforløp psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)  

 Oppsummere strategiseminaret 2018 – innspill til neste års seminar 
 
Annet:  
På vegne av Helsedirektoratet er helsepersonell fra lokale helseforetak utpekt som representanter 
ved de lokale redningssentralene (LRS). Det er politiet som leder LRS’ene. Politidistrikt Øst er ansvarlig 
for Follo, Romerike og Østfold. Samhandlingsoverlege Morten Glasø, er utpekt til å representere 
Akershus universitetssykehus HF og Sykehuset Østfold HF i arbeidet. For å kunne ivareta oppgaven 
trenger han bla. kjennskap til ressursene i området, relevant kontaktinformasjon mv. 
ASU ber AU sørge for at saken blir fulgt opp i «Fagforum beredskap og akuttmedisinsk kjede».    

 

21-18 
Eventuelt 
 

 


