
 

 
         

            

 

Helse- og omsorgsfaglig samarbeidsutvalg(SU) mellom kommunene 
på Romerike, Follo, Rømskog og Akershus universitetssykehus HF 

 

Referat til møte nr. 2 – 2018 
31.05.2018 

Sted: Eidsvoll rådhus  

Varighet: Kl 9.30 – 12.30 

 
Til:   Representanter i SU 
Kopi:  Andre deltakere på møtet. 

Representanter i Samarbeidsforum (SF) mellom Ahus og bydeler/etater i Oslo 
   

Møteleder:  Marte Hoel, assisterende rådmann Eidsvoll kommune, leder av SU 2018/19 
Referent:  Trine Knobel, regional samhandlingskoordinator Øvre Romerike 

(Trine.Knobel@ullensaker.kommune.no)  

 
Saksdokumenter: Samhandlingsmidler 2018 – Anbefalt fordeling (ble sendt ut med innkallingen) 

Årsmelding 2017 fra utvalgene (ble sendt ut med innkallingen) 
Kartlegging føde/barsel fra uke 9, 10, og 11 2018 (ble sendt ut med innkallingen) 
Presentasjoner vedlagt referatet: 

Samhandlingsmidler anbefalt fordeling og videre prosess 
Ahusforum – samhandlingsprosjekt for og med fastleger 
Prosjekt KAD/KØH – fra fagforum 
Resultater fra kartlegging av PLO-meldinger uke 17 (2018) 
Senter for eldremedisin 
Endring i ordning tjeneste for LIS 1 leger. 
Bedre samarbeid om barn og ungdom - 
Velferdsteknologi/e-helse Nedre Romerike    

Saksliste 
Nr. Sakstittel 

15-18 GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE OG REFERAT - saker til eventuelt 
Referat fra SU-møtet mars 2018 – tidligere sendt ut  
Godkjent uten merknader.  
2 saker til eventuelt 

Vedtakssaker 

16-18 Årsmelding 2017 fra alle samhandlingsutvalgene   
Innspill/kommentarer: navnefeil rettes av Bjørn Hjalmar Nielsen. 
 
Årsmeldingen ble vedtatt med rettelser. 
 

17-18 Samhandlingsmidler 2018 - innstilling til vedtak – presentasjon følger vedlagt 
Anbefalingene var tilsendt utvalgsmedlemmene i forkant sammen med sakslisten. Det var totalt mottatt 
17 søknader, hvorav 7 har fått tildelt midler. Fagforum forskning og innovasjon har gjennomgått 
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Nr. Sakstittel 

søknadene og satt opp anbefaling i forhold til vedtatte kriterier og satsingsområder i overordnet 
samhandlingsplan.  Arbeidsutvalget har fordelt midlene og utarbeidet innstilling for vedtak i SU. Det er i 
år valgt å innstille på beløp nær det som er søkt om, for å sikre gjennomføring. Før neste års 
søknadsprosess vil arbeidsutvalget ta ansvar for en evaluering av kriterier og prosess. 
Innspill/kommentarer: Viktig at eksisterende samhandlingsstruktur blir brukt i arbeidet med 
samhandlingsprosjektene, og at prosjektene knyttes opp mot fagforum.  
 
Innstillingen ble vedtatt slik den foreligger. 
 

Drøftingssaker 

18-18 Samhandlingsprosjekter av egne midler: 
1 - Ahusforum v/ Morten Glasø – presentasjon følger vedlagt 
Ahusforum – samhandlingsarena for fastleger og sykehusleger: Det utarbeides en arena tilsvarende SUF 
Østfold og Møteplass Oslo, for 3-4 møter i året med praksiskompensasjon. Samhandlingsprosjektet er 
ledet fra AHUS samhandling, og vil bli evaluert første kvartal 2020 med rapport til SU. Glasø refererer til 
god respons for tiltaket i fastlegegruppen. 
Innspill/kommentarer:  
Spørsmål om brukermedvirkning, men tilbakemelding er at dette kun er et forum for leger.  
Hvordan kan prosjektet gi endret praksis? Ved å bevisstgjøre fastlegene på innholdet i helhetlig 
pasientforløpsavtale.  
Hvordan sikre kontakt med fastlegene? Det er kommunenes ansvar at fastlegene samarbeider.  
Hva med økonomien når prosjekt er avsluttet? Det vil utarbeides forslag til dette i prosjektet. 
Det ble minnet om viktigheten av samarbeid med fagforumet for helhetlig pasientforløpsavtale. 
Prosjektgruppas sammensetning ble kommentert, relatert til blant annet faglig bredde. 
2 - Prosjekt kartlegging KAD/KØH – fra fagforum v/Gitte Korvann – presentasjon følger vedlagt. 
Rapport for prosjektet ble sendt ut i forkant med sakslista. Prosjektrapporten inneholder kartlegging av 
alle KAD/KØH enhetene i Ahus sitt opptaksområde. 2800 innleggelser er gjennomgått. 
Inklusjonskriteriene og eksklusjonskriteriene er like for alle enhetene. Pasientene er ikke bare eldre, og 
flest kvinner. 
Kommentarer/innspill: Det betraktes som positivt at kommunen utvikler tilbud som bygges ned i 
sykehuset. Spørsmål om enhetene kunne hatt brukerstyrte senger?   

19-18 Kvalitetssikring: Presentasjon av resultater fra kartlegging av PLO – meldinger i uke 17, 
 v/Therese Nitter og Bjørn Hjalmar Nielsen – presentasjon følger vedlagt. 
Presentasjonen viser resultater fra kartlegging gjennomført i  uke 17. Det er  4. gang kartleggingen 
gjennomføres. Det vil bli foretatt talluttrekk fra Ahus til høsten, og mere historiefortelling av de gode 
pasientforløpene. Denne gang er kartleggingen foretatt i alle kommunene rundt Ahus, både somatiske, 
psykisk helsevern og rusavdelinger. Ahus har denne gang kun kartlagt pasienter fra divisjon psykisk 
helsevern, med tanke på innføring av betalingsordningen.   
 
Konklusjon: funn tilknyttet utskriving løftes i sykehuset. Dokumentasjon ved utskrivelser må bli bedre. 
Kommunene har fortsatt forbedringspotensial vedr sending av innleggelsesrapporter, spesielt innen 
fagfeltet psyk/rus. 
Kartlegging føde/barsel – presentasjoner  følger vedlagt til orientering. 

Orienteringssaker 

20-18 Senter for eldremedisin v/Bendik Hegna prosjektleder for sykehusets satsning for den eldre pasient – 
presentasjon følger vedlagt. 
Hegna fremhevet at alle delprosjektene i satsingen vil kunne profitere på samhandling mellom sykehuset 
og kommunene. Det er et ønske fra Ahus med felles prosjekter hvor vi er sidestilte partnere.  
 
Innspill/kommentarer: Kommunen stiller seg positiv til samhandling om prosjektene, og viser til at 



Nr. Sakstittel 

Kongsvinger også har jobbet spesielt med ortopediske pasienter, kan disse prosjektene kobles sammen? 
Hegna vil komme tilbake til SU til høsten, og vil sende med et ekstra orienteringsskriv sammen med 
referatet. 

21-18 Endring i ordning tjeneste for LIS 1 leger. v/Grete Kolloen. – presentasjon følger vedlagt. 
v/Grete Kolloen. Tjeneste for LIS 1 leger er et løp som startes i sykehus og skal avsluttes i kommunene. 
Kommunene og sykehuset skal samarbeide om utlysningene for 18 måneders tjeneste. LIS 1 leger kan 
ikke starte tjeneste i kommunene før læringsmål i sykehus er oppnådd og dokumentert. 
 
Innspill/kommentarer: Kommunene er aktivt med i ansettelsesprosessen. Stor honnør til Grethe Kolloen 
for arbeidet! 

24-18 Bedre samarbeid om barn og ungdom – tilstrekkelig og enklest mulig sømløshet, v/Erik Borge Skei 
- Innledning til temasak 

Brukerundersøkelser viser at bedre koordinering mellom sykehuset og kommunene etterspørres. 
Sykehuset kan lage infomateriell, og bidra til en forventningsavklaring. Intensjon med hjemmesykehus for 
barn - noen ganger bare sykehus, noen ganger andre varianter. BUK ønsker å samarbeide på systemnivå 
som kan ta overordnede beslutninger, kanskje et møtepunkt i året med overordnede ressurser.  
 
Innspill/kommentarer: Viktig med det forebyggende aspektet, ikke så viktig med avtale, men hva vi 
faktisk gjør. Utgangspunktet fra brukerne var bedre koordinering - kan da fagforum koordinerte tjenester 
få en bestilling fra SU på koordinering tilknyttet barn og ung? Kommunene kan bidra til bedring med en 
bedre nettside/innbyggerportal, og sørge for at riktige folk er med i samarbeidet. Prosesser fra sykehuset 
må forankres – og viktig at eksisterende samhandlingsstrukturer brukes. 
 
Konklusjon: Kommunene vil foreta kartlegging av fagområdet frem til neste SU. BUK inviteres tilbake i SU 
september, da vil også kommunen stille med relevante representanter. 
 

22-18 Velferdsteknologi/e-helse (Nedre Romerike) presentasjon av prosjekt i Lørenskog  v/Torunn K. Leren, 

Lørenskog kommune 

Velferdsteknologiprosjekt på nedre Romerike - fra Lørenskog v/Torunn K. Leren – presentasjon følger 

vedlagt. 

23-18 Ambulante team og tjenester:  
Presentasjon av resultater fra kartlegging og diskusjon rundt plan for videre arbeid.   

Saken er utsatt til neste møte. 

25-18 SAKER TIL NESTE MØTE i september, og tilbakemeldinger.  

26-18 EVENTUELT 
1. Kompetansebroen (KB) v/Kenneth Johannessen: Fra styret i KB kommer det en sak i september 

som vil informere om interesse fra andre helseforetak om å få bli delaktige i KB. Ettersom en slik 
vurdering ligger utenfor styrets mandat, vil en redegjørelse for denne interessen presenteres i 
sak for SU i september. Saken vil be om en avklaring for eller imot videre arbeid med deltakelse 
fra flere helseforetak.  Dersom SU i september gir klarsignal til videre arbeid med interessen som 
er mottatt, vil det komme en ny sak i desember med alle nødvendige avklaringer. Sakspapirer 
med redegjørelse for meldte interesse vil komme sammen med innkalling til møtet i september. 

2. Harald Støvind blir pensjonist fra høsten og takket for seg med kloke ord. 
 


