
 

 
         

            

 

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

Referat fra møte nr. 2 – 2019 
 

Tid: 

Sted: 

Torsdag 06. juni, klokken 11.30 – 15.00 

Eidsvoll rådhus, møterom: Kommunestyresalen 2. etasje. 

 

Til: Representanter i SU  
Fra:  
 

Felles arbeidsutvalg for ASU og SU  

Møteleder: 
 
Referent: 
 
 

Saksdokumenter:  

Marte Hoel, ass. rådmann i Eidsvoll kommune, og leder av SU 2018/19 
 
Trine Knobel, regional samhandling Gardermoregionen 
 
 

1) Årsrapport 2018 for alle samhandlingsutvalg 
(sendt ut i forkant av møtet) 
Revisjonsplan for overordnet samhandlingsplan 
(sendt ut i forkant av møtet) 

2) Presentasjon av analysemateriell 
Presentasjon vedlagt referatet. 

3) Kompetansebroen (dokumenter sendt ut i forkant av møtet) 
Presentasjon vedlagt referatet. 

4) Forslag om frikjøpt fastlegerepresentasjon i SU 
(sendt ut i forkant av møtet) 

5) Forslag til ny fagforumsstruktur 
(sendt ut i forkant av møtet) 

 

 

Referat 
Nr. Sakstittel 

15-19 
 

GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE OG REFERAT - saker til eventuelt 
 
Konklusjon: Godkjent. 

Vedtakssaker 

16-19 
 

Årsrapport 2018 - fra alle samarbeidsutvalgene i samhandlingen mellom Ahus og kommunene  
 
Konklusjon: Vedtatt. 

Orienteringssaker 

17-19 
 

Kompetansebroen (KB) Rapportering fra styret v/ styreleder Gry Røste 
 – presentasjon av nyheter  v/daglig leder Kjersti Sirevåg 
Presentasjon vedlagt. 
Sak 1) Orienteringer om styrets arbeid med evaluering og veien videre for Kompetansebroen etter 
2020 
Vedr evaluering: PA Consulting er engasjert for gjennomføring av evalueringen, og bidrar med 5 



Nr. Sakstittel 

målbare kvalitetsindikatorer for å se om KB gir gevinst hos kommuner og Ahus i dag. 
Alle kommunene vil få tilsendt spørreskjemaer relatert til evalueringen. Resultater skal legges frem 
våren 2020 for SU og ASU.  
Kompetansebroen er i stadig utvikling med mye bra innhold. Ikke-betalende kommuner bruker KB 
svært mye. Dette kan/bør endres – forslag til modell blir presentert som en del av evalueringen. 
 
Vedr. veien videre for KB: Ettersom KB har vedtak om driftet ut 2020, gjøres nå forberedelser for 
veien videre etter 2020. Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Innlandet med tilhørende kommuner er 
nå inkludert. KB ønsker å utrede en ytterligere utvidelse, slik saksdokumentene redegjør for. 
 
Nytt etter at nye sykehus og kommuner er koblet på KB: presentasjon vedlagt. 
Ved innlogging må område velges.  
 
Legemiddelhåndtering for helsefagarbeidere skal være ferdig til høsten. 
Kommentarer: Det må samtidig utarbeides kurs for sykepleiere, slik at kommunen  kan si opp 
avtaler med andre leverandører på legemiddelhåndtering. 
 
Ny side er laget for legetjenesten – loggen for PKO er lagt over på KB, flere saker samles på KB for 
leger. Ahusforum er etablert, og deres anbefalinger blir lagt på KB.  
 
Kommentarer: – hvordan kan KB ha fokus på implementering i kommunene som betaler for KB, 
med så mye fokus på utvidelse?   
Svar – vil gjerne gjøre mere, har kontaktpersoner i hver kommune, og det lages informasjonsbrev. 
KB vil være mere proaktive på implementering og kjennskap til KB ut i kommunene. 
 
Husk å komme med innspill til KB, send gjerne også på mail. 
 
Konklusjon: SU gir sin tilslutning til å fortsette arbeidet med utredning av veien videre for 
Kompetansebroen. 
 

 Sak 2) Satser for innbetaling fra Akershus kommuner 2.termin 
Kostnadene ble redusert (600 000) på grunn av nye kommuner og foretak inn. Det er ønskelig å 
bruke noe av reduksjonen til evaluering og e-læring medikamentopplæring, 
 
Vedtak: SU godkjenner nye satser for siste halvår 2019 med total kostnadsreduksjon kr 400 000,-. 
 

Orienteringssaker 

18-19 
 

Overordnet samhandlingsplan – revisjon for planperiode 2020-2022:  
Oppfølging av vedtatte mandat for revisjonsarbeidet «Del 2 Revisjon - arbeidsprosess».  
v/Marte Hoel 

Status for planarbeidet - Workshop til høsten 
Det er satt ned en arbeidsgruppe for utarbeidelse av et første utkast, bygget på innspill fra SU og 
strategiseminaret april 2019. 
 
Forslag til deltakere i høstens workshop: fagforumsledere, noen som kjenner pakkeforløpene, noen 
som jobber i klinikken – gjerne med barn og unge, brukerrepresentasjon. 

 

Frist for innspill og ideer: 01.07. 

19-19 
 

Samhandlingsstatistikk fra nytt statistikkforum  
I leder av analyseavdelingen Ahus Lars Møgster sykefravær ble vedlagt presentasjon gjennomgått 
av samhandlingsrådgiver fra kommunen, og derfor begrenset kommentert. 



Nr. Sakstittel 

1. Pasientflyt (oversikt over antall døgnopphold, poliklinisk, akutt ) Oversikten viser 
variasjoner gjennom året for 2017 og 2018. 

2. Antall innleggelser KØH/KAD. Oversikten viser variasjoner mellom regionene i belegg 
for både somatikk og psyk/rus. 

3. Andel avviste henvisninger psyk/rus. Oversikten viser 22% avviste henvisninger 
primært pga ikke-medisinsk indikasjon. DPS Øvre og Nes kommune har iverksatt 
forbedringsprosjekt relatert til denne problemstillingen. 

4. Reinnleggelser. Oversikten viser forskjellen mellom reinnleggelser totalt, for de som skal 
ha kommunale tjenester som kommunene tar imot første dag ved utskrivelse, og 
reinnleggelser for de som får overliggerdøgn. 
 

20-19 
 

Refleksjon etter strategiseminaret v/Marte Hoel 
– tilbakemelding på opplegg og presentasjoner – noe som kan gjøres annerledes? 
 
Kommentarer: Veldig bra seminar. Gjerne noe mere gruppearbeid for å finne løsninger i fellesskap, 
fokus på at pasientene bor i kommunene. Det var mye engasjement også for planarbeidet og det 
gruppearbeidet som ble gjennomført. 
 

21-19 
 

Kongsvingerprosessen – orientering om status for prosjekt sammenslåing 
v/ vise adm Ahus Jørn Limi 
Presentasjon vedlagt. 
Kongsvinger fase II - løsninger for organisering, kapasitet og kompetanseutnyttelse relatert til  
somatiske pasienter. Det er gjennomført workshop og en stor møtevirksomhet for å ivareta alle 
interessenter.  
 
I forhold til pasientflyt har sykehuset i dag avtaler med Ullensaker og Eidsvoll, hvor målene for 
overføring av pasienter til behandling på Kongsvinger ikke er nådd. Fastlegene må informeres 
bedre. SU anbefaler at det utarbeides en A4 side med seleksjonskriterier.  Ahus må også informere 
godt i egen organisasjon– jobbe med vaktlaget – minne om at Kongsvinger kan avlaste gastrokir og 
indremedisin på Ahus. Overføringsprosjektet er avhengig av god utvikling i løpet av høsten, for å 
redusere kapasitetsutfordringene på AHUS. 
 
Kongsvinger sykehus opplever en økning på fritt sykehusvalg. Kongsvinger sykehus kan vise til 
statistikk der de har behandlet pasienter fra alle kommunene i Ahus opptaksområde.  
 
Det skal legges frem anbefalinger for organisasjonsmodell og modell for pasientflyt til styrings-
gruppemøtet 18.06. Ny organisasjonsmodell skal iverksettes fra 2020. 
 
Rammer og føringer vil kunne presenteres i SU i september.  
 
Vedr prosjekt psyk/rus – DPS og BUP: For prosjektet om evt overføring av DPS Nes til Kongsvinger 
DPS, skal det foreligge en rapport i juni. Det omhandler en styrking av Kongsvinger DPS, og bedre 
kapasitetsutfordringer for DPS øvre i fht lokaler. 
 
Kommentarer: Kommunene savner involvering på lik linje som for prosjektet relatert til somatiske 
pasienter, og har mange spørsmål. Hvilken betydning vil endringene ha for DPS/BUP øvre? Bruker 
og pårørendemedvirkning ekstra viktig for denne pasientgruppa. Kommunene savner at det 
gjennomføres ROS analyse for konsekvenser for pasientene. 
Spørsmål også om det i denne sammenheng gjøres vurdering av Nittedals ønsker om overføring til 
DPS Nedre? 



Nr. Sakstittel 

 
Svar - Vurdering av Nittedal er ikke en del av denne prosessen, men vil sees på ved overføringer av 
bydeler osv. Det er et langt tidsperspektiv for Grorudområdereguleringene. Andre flyttinger er på 
dette tidspunkt ikke aktuelt.  
  

22-19 
 

Oppfølgingssak fra ASU - evaluering av samarbeidsutvalgene med hovedvekt på 
fagforumsordningen 
Oppsummering etter questback og innspill fra fagforumsdag – forslag til ny fagforumsstruktur. 
v/Marit Leinhardt.  
Presentasjon vedlagt. 
 
Prosessen er gjennomført med bred medvirkning Det har vært diskusjoner, questback og egen 
fagforumsdag. Det foreligger forslag om at SU i større grad gir oppdrag til fagforumene, gjennom et 
tydeligere mandat, og bedre kommunikasjon med tydeligere bestilling fra SU. Noen fagforum har 
brukt mye tid på avtaletekst. Forslag om at avtalearbeidet legges til AU.  
 
Innspill fra questback og fagforumsdag er bearbeidet av AU. SU ble presentert et forslag som 
inneholdt valget mellom 4 – 6 fagforum, til borddiskusjon/høring. 
Resultat/konklusjon gjenspeiler en flertallsvurdering av innspillene fra borddiskusjonen i SU-møtet. 
 
Konklusjon: 
Forslaget som legges fram for ASU 13.06.2019: 
 

1) Fagforum Behandlingsforløp (helhetligpasientforløp/akuttmedisinsk kjede) 
2) Fagforum Mestring (forebygging, LMS tilbud, koordinering) 

3) Fagforum Beredskap og smittevern 
4) Fagforum kompetanse, innovasjon, forskning og digital samhandling 

Forslaget er en ramme for videre bearbeidelse i AU. For eventuelle innspill til saksfremlegget for 
ASU, sendes dette ut i egen mail til SU representantene dagen etter SU møtet (07.06.), med frist 
for tilbakemelding tirsdag 11.06. innen utgangen av dagen. 
 

23-19 
 

Legerepresentasjon i SU – Forslag om fast frikjøpt fastlegerepresentasjon i Helse og 
omsorgsfaglig samarbeidsutvalg (SU) 
 
Kommentarer: Fastlegene har en nøkkelrolle i samarbeidet mellom sykehus og kommune. Saken er 
diskutert i kommuneoverlegenettverk i regionene. Konklusjonen er at leger er representert i SU og 

kommuneoverlegene snakker fastlegenes sak. Det oppfordres ellers til å benytte Ahusforum som 
en viktig arena mellom kommune og sykehus. 
 
Konklusjon: Anbefaling fra AU støttes, med forslag om invitasjon til innspill om fastlegeordningen 
på Hurdalssamlingen 2019. 
 

Drøftingssaker 

24-19 
 

Kvalitetsretningslinjen – Kartlegging av meldingsutveksling uke 18 mellom kommunene og Ahus 
v/ Therese Nitter 
Presentasjon vedlagt. 
Refleksjon over funn flyttes til SU i september som en temasak:  
Oppfordringen om å se på kartleggingen og resultatene. Kartleggingene viser at det er få endringer, 
over tid, i måten vi oppfyller forpliktelsene i samarbeidsavtale om helhetlig pas forløp. Kan vi finne 



Nr. Sakstittel 

en ny metode for å få bedre resultater? Det er behov for å vurdere hvordan vi skal jobbe fremover 
for å få implementert avtaler og retningslinjer i samhandlingen. 

  

24-18 
 

SAKER TIL NESTE MØTE i september 2019 

 Hurdalsseminaret – innspill om tema for dag 1 kan sendes  AU. 
Samhandlingsrådgiver/koordinatorer tar saken ut i regionene og 
samhandlingsavdelingen inn på Ahus. 
Valg av tematikk skal gi påfyll – hva kan da tema være? 

25-18 EVENTUELT  

Ingen saker meldt til eventuelt. 

  
 

 

 

 

 

 


