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Referat fra møte 4. september 2018 
Til  Repr. i SF 

Kopi: Felles AU kommuner og Ahus 

Møtested og tid: Ahus/Nordbyhagen, møterom NN05.058, klokken 9 – 11 

Møteleder: Bjørn Haraldsen  

Referent: Bjørn Hjalmar Nielsen 

Saksdokumenter/ 

presentasjoner/ 

referanser:  

• Kompetansebroen 

• Pakkeforløp psykisk helse og rus (merk at all tilgjengelig og ny informasjon om pakkeforløpene 
legges ut fortløpende på nettsidene til Helsedirektoratet) 

• Prosjekt «Hva er viktig for deg?» 

• Foreløpig program ReHabUka 24. oktober 

 

 

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, avdelingsleder 
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, kst. avdelingsleder for pleie 
Ortopedisk klinikk 

x 

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

 

Forumsleder Bjørn Haraldsen, ass. bydelsdir. x Katrine Hippe, spesialrådgiver 
Divisjon psykisk helsevern 

 

Vara: Stine Fritz Hals, avdelingssjef  
Helse, aktivitet og mestring 

 Esben Madsen, Brukerrepresentant 
Brukerutvalget Ahus 

x 

Oslo kommune ved Sykehjemsetaten(SYE), 

Velferdsetaten(VEL) og Helseetaten(HEL), og Nittedal 

kommune (innkalles til alle møtene, men avgjør selv ut fra 
sakslisten om etaten skal delta i det enkelte møte) 

Vara: Ewy Halset, Brukerrepresentant 
Brukerutvalget Ahus 

 

Bente Heggedal Gerner, avdelingsleder  
Samhandling og helsefremmende 

x 

Kristine Lund, institusjonssjef 
Solvang helsehus, SYE 

x 

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

x 

Olav Willy Grundvold, spesialrådgiver  
Psykisk helse og avhengighet, HEL 

x 

Vara:   Andre møtedeltakere:  

Anne Katrine Sivesind, spesialkonsulent, VEL   Linda Nysted Sivesind, spesialrådgiver  
Samhandling og helsefremmende, Ahus 

x 

Vara: Jon Sundelius, VEL x   
Anne Lindalen, kommunalsjef  
Helse og omsorg, Nittedal kommune 

   

Vara: Signe Dahl Christensen, enhetsleder 
Psykisk helse og rus, Nittedal kommune 
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 Saksliste: 
Saksnr. Tema 
17/18 Godkjenning av innkallingen og referatet fra sist møte/saker til eventuelt 

 
Møtet ble innledet med en kort presentasjonsrunde.  
 
Konklusjon: Innkalling, sakliste og referat godkjent uten merknad. 
 

18/18 Vedtakssak - utvidelse av Kompetansebroen 

Jan-Henrik Karlsen redegjorde for saken. Se vedlagt presentasjon. 
 
Bydelene ser positivt på at det kommer inn flere deltagere/aktører.  
 
Vedtak: 

SF gir sin tilslutning til at Kompetansebroen utvides til å gjelde Sykehuset Innlandet og Sykehuset Vestfold med 
tilhørende kommuner slik saken beskriver. Ahus, som driftsansvarlig for Kompetansebroen, gis fullmakt til å inngå 
nødvendige avtaler med nevnte helseforetak og tilhørende kommuner. Ahus gis videre fullmakt til å igangsette 
konkurranse, forhandle og inngå avtale med ny leverandør ad teknisk løsning på vegne av partene, samt til å si opp 
eksisterende avtaler.   
 

19/18 Tilgjengelighet og kontaktoversikt saksbehandler-/vurderingsteam 

• Bydel Grorud er midt i en omorganisering hvor en vei inn eller tydeligere inngang - er med i vurderingen. 

• Bydel Alna har startet et eget kommunikasjonsprosjekt, som kan deles med de andre bydelene. 
• «Samhandling» øverst på forsiden av Kompetansebroen, er et område for administrativ 

samhandlingsinformasjon/-saker, herunder kontaktinformasjon.  

• All aktuell kontaktinformasjon til samarbeidspartnere bør den enkelte virksomhet selv «eie» og oppdatere på 
egen web-side. 

 

Konklusjon: 

Bydelen jobber med mål om å ha færrest mulig kontaktpunkt, som Ahus skal forholde seg til.  
Det bør tilstrebes å benytte Kompetansebroen fullt ut til denne typen informasjon. 
 

20/18 Innføring av pakkeforløp og betalingsordning for psykisk helse 2019 

Bente Heggedal Gerner informerte og hvordan det jobbes med dette på Ahus. Ansvarlig for innføring av pakkeforløpene 
i divisjon psykisk helsevern på Ahus er spesialrådgiver Katrine.Hippe@ahus.no, som tar over som fast representant i SF 
etter Harald Støvind. 
 
I hvilken grad har bydelene begynt å jobbe med dette - eventuelle andre innspill? 

 
Alna: Skal ta saken opp på neste møte i bydelens allmennlegeutvalg. Naturlig å se dette i sammenheng med nasjonalt 
pilotprosjekt for test av primærhelseteam i fastlegepraksiser, hvor bydelen deltar sammen med to fastlegesenter. 
Avdeling psykisk helse i bydelen er ennå ikke i gang med noe konkret arbeid rundt dette. Tjenestekontoret har imidlertid 
etablert en tverrfaglig gruppe hvor det er ønskelig å ha med ressurser som kan vurdere alle relevante aspekter i fht. 
bolig- og bosettingsspørsmål. 
 

Grorud: Jobber tverrfaglig med utfordrende saker. Bekymret for bosituasjon og utskrivning. 
 

Stovner: Mange utskrivningsklare pasienter mangler egnet botilbud. Nødvendig å jobbe på tvers for å få til de gode 
forløpene. 
 

Brukerutvalget: Fornøyd med at dette innføres. Spesielt opptatt av ivaretakelse av pårørenderollen, herunder barn.   
 

Generelt:  
• Viktig få etablert et godt samarbeid mellom Ahus og bydelene.  

• Fastlegene må også involveres men det er uklart hvordan dette mest hensiktsmessig skal gjøres. 
• Bydelen har en jobb å gjøre opp mot SYE og VEL for best mulig ivaretakelse/tilrettelegging av tilbud for brukere, 

som ikke «passer» inn i de vanlige tjenestetilbudene. 

• Trondheim kommune har et eget helsehus rettet mot utskrivningsklare pasienter fra psykisk helsevern (krevende 
brukere) 

 



 

   Side 3 av 4 

Saksnr. Tema 
21/18 Samhandlingsprosjekter 2019 

Bente informerte kort om prosjekt «Hva er viktig for deg?» som har fått samhandlingsmidler 2018 fra sentrale SU. Se 
vedlagt info. Kommer tilbake med mer informasjon om dette på neste møte. 
 
Innspill/kommenterer: 

Eventuelt vurdere på nytt tidligere prosjektidéer:  

• Habiliteringstjenesten og samarbeid mellom sykehus og bydeler om «bærekraftige» tjenester 
• Samarbeid rundt særlig utfordrende brukere – og da særlig de med sammensatte plager og uspesifikke 

sykdomsdiagnoser. 
 
Det er dialog mellom bydelene, Nittedal kommune og DPS om videreføring av FASt (Forpliktende ambulant 
samhandlingsteam).  
 
Bydelene har hatt møte med Fylkesmannen om mulig prosjekt hvor en ønsker å bygge videre på erfaringen fra 
samarbeidet i fht FASt. God dialog mellom DPS og bydelen om dette. Bør inkludere VEL i arbeidet, som vurderer å starte 
egne rus FASt (Bydel Sagene) 
 
Helseetaten i Oslo kommune jobber med system for pasientkategorisering med utgangspunkt i KAD Aker, som er et 
hjelpemiddel til styring av ressursbruken (SamKAD-prosjektet). Bør med fordel også kunne omfatte Ahus (sykehus).  
 
Vurdere prosjekt knytta til «eldrebølgen», og sykdommer som hjerneslag og demens.   
 
Finne prosjekter det er ressurser/kapasitet til å bemanne og gjennomføre. 
 
Prosjektene må være i tråd med de kriteriene SU i Oslo har besluttet. 
 
Konklusjon 

Representantene undersøker i egen virksomhet/enhet om aktuelt utviklingsarbeid/prosjekter det er interesse for, med 
tilbakemelding til Bjorn.Hjalmar.Nielsen@ahus.no innen 1. november.  
Haraldsen og Nielsen bearbeider innspillene for fremlegg av sak på neste møte, som grunnlag for å drøfte og beslutte ev 
hvilke prosjektidéer vi sammen skal jobbe videre med.  
 

22/18 Migrasjonshelse 

Bente Heggedal Gerner hadde ønsket denne saken på agendaen med bakgrunn i at Kompetansesenteret på Aker fases 
ut, og hun lurer på hvordan vi best skal samarbeide om disse brukerne nå? 
 
Konklusjon:  
Settes opp som sak på neste møte med innlegg fra både Ahus og bydelene.  
 

23/18 Pasientsamarbeidet sommeren 2018 

 
Bydelene 

Bydelene opplever samarbeidet som veldig bra. Færre overliggerdøgn enn tidligere på året. Antall sykehjemsplasser økt i 
sommer, men få «problemkasus» 
 
SYE 

Sommeren i Helsehusene har vært preget av at de har hatt en del pasienter med psykisk helse og rus problematikk, som 
er utenfor den naturlige målgruppen. Det har vært en hektisk sommer men uten at det har vært noen stor utfordringer. 
 
Ahus  

Det har vært en travel sommer. Betydelig større pasientpågang enn i fjor sommer. Utfordringene har særlig vært knyttet 
til mangel på overvåknings- og intensivkapasitet. Samarbeidet med kommuner og bydeler har fungert veldig bra.  
 
Utfordringer 

Når det gjelder utskrivningsklare pasienter har samhandling på Ahus vært involvert i et par-tre saker som har dreid seg 
om palliative pasienter fra Oslo og mangel på «palliasjonsplass». SYE har merket pågangen og har hatt venteliste i hele 
sommer. SYE har tilbud til palliative pasienter både i form av en egen «Lindrende enhet» (spesialenhet) med 16 plasser 
på Solvang helsehus og på korttidsavdelingene. Spesialenheten gir tilbud til pasienter med et større og mer sammensatt 
behov for lindrende behandling, pleie og omsorg enn det korttidsavdelinger skal kunne tilby og kan håndtere. 
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Saksnr. Tema 
Konklusjon: 

Bydelene sjekker årsaken til de overliggerdøgnene de har hatt i sommer med tanke på ev behov for å justere sitt tilbud. 
Samhandling skal ha møte med Palliativ enhet på Ahus om saken, hvor en også vurderer om det er noe i 
kommunikasjonen/samhandlingen opp mot bydelene, som bør justeres.  
 

24/18 Gjensidige orienteringer 

 
Bydelene 
I sitt høringssvar til Regional utviklingsplan 2035 Helse Sør-Øst, er bydelene først og fremst opptatt av spørsmålet om 
sykehustilhørighet fremover i tid. Det er laget et kortfattet høringssvar hvor det særlig vektlegges et ønske/behov for at 
bydelene holdes mest mulig samlet uansett hva beslutningen måtte bli.  
 
Brukerutvalget 
Landsforeningen for slagrammede har laget «SlagAppen», som nå kan lastes ned. Dette er en «nødapp», som er 
spesialutviklet for å få deg til riktig sykehus innen kortest mulig tid hvis du ved slag har mistet taleevnen.  
 
Ahus - Samhandling 

• ReHabUka 2018 blir markert på Nordbyhagen/Ahus, onsdag 24. oktober. Vedlagt er foreløpig program. 
Kontaktperson: Linda.Nysted.Sivesind@ahus.no 

• Bydelene bes om å oppnevne ny representant til Fagforum koordinerte tjenester, etter Siri Gulbrandsen.   
 
Grorud 

Åpner Omsorg+ tilbud på Kalbakken. Kommer en egen avisartikkel om dette i Akers avis Groruddalen.  
I samarbeid med Alna, Stovner og SYE arbeides det med søknad om midler til pilot for tilbud om «dag-rehabilitering» 
ved Solvang helsehus. 
 
Ahus - ORTO 

Orto-geriatrisk tilbud starter 1. oktober.  
 
HEL  

Strategiplan psykisk helse for Oslo kommune er forelagt byrådsavdelinga til godkjenning før saken skal til politisk 
behandling i februar 2019. Grundvold informerer om innholdet i strategiplanen på neste møte. 
Info til bydelene: Årets «brukerplanregistrering» er flyttet til feb./mars. Brev om dette kommer. 
 
SYE 

Etablert ny modell for drift av Helsehusene med egen mottaksenhet for kanalisering av pas. ut i avdelingene. 
 
Ahus - somatikk 
Sykehusets handlingsplan for «akutt overbelegg i sykehuset» skal evalueres. Ev interessante resultater for dette forumet 
vil bli informert om på neste møte.   
 
VEL 

«Prindsen mottakssenter» skal igangsette helseundersøkelse og vaksinasjonsprogram mot influensa.  
Helhetlig russtatistikk 2017 er nå publisert. Anne Katrine Sivesind avtaler med Kari Fauchald om å legge fram denne på 
neste SF møte. «Samhandlingshuset» på Bjørndalen er snart klar for innflytting. Inntak av beboere skjer fra årsskiftet. 
(Se tidligere info om dette på møtet 27. februar, sak 2/18). 
 
Alna 
Hanne Isaksen møter i SF til det er bestemt hvem som skal ta over etter Jan-Henrik.  
 

25/18 Eventuelt  

• Bydelene bes om å oppnevne ny representant til styret for Kompetansebroen (KB) etter Jan-Henrik Karlsen. Info om 
dette meldes til leder for KB, Kjersti Sirevåg. 
 

• Jan-Henrik Karlsen slutter i Bydel Alna og begynner i oktober i ny jobb som kommunalsjef for helse og velferd i Nes 
kommune (Akershus). SF ønsker Jan-Henrik lykke til i ny jobb og takker han for innsatsen og samarbeidet. 

 

 


