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

Referat fra møte nr. 3 – 12. september 2019
Tid:

Klokken 11-12.40

Sted:

Ahus/Nordbyhagen, møterom NN03.001

Tilstede:

Nedre Romerike:
Øvre Romerike:
Rune Hallingstad, rådmann, Ullensaker kommune
Follo:
Trine Christensen, rådmann, Ås kommune
Wenche Folberg, rådmann, Nesodden kommune
Observatører:
Torleif Lindahl, kst. rådmann, Kongsvinger kommune
Gyri Andvik Johnsen, regional samhandlingsrådgiver, Kongsvinger
Morten Oppegaard, rådgiver, KS
Akershus universitetssykehus:
Leder Øystein Mæland, administrerende direktør
Pål Wiik, fagdirektør
Øystein Kjos, direktør, Divisjon Psykisk helsevern
Erik Borge Skei, direktør, Medisinsk divisjon
Felles arbeidsutvalg:
Therese Nitter, regional samhandlingsrådgiver, Follo
Jon Fabritius, rådgiver ved regionalt samhandlingskontor, Nedre Romerike
Trine Knobel, regional samhandlingskoordinator, Øvre Romerike
Marit Roxrud Leinhardt, kommunalsjef Helse og mestring, Ås kommune
Bente Heggedal Gerner, avdelingsleder Samhandling og helsefremming, Ahus
Sekretær Bjørn Hjalmar Nielsen, samhandlingsrådgiver, Ahus
Andre deltakere:
Heidi Svendsen Tessand, psykologspesialist og leder for «Stillasbyggerne», sak 21/19

Forfall:

Lars Uglem, rådmann, Fet kommune
Leder SU Marte Hoel, ass. rådmann, Eidsvoll kommune
Frank Hauge, rådmann, Sør-Odal kommune
Jon Sverre Bråthen, rådmann, Nes kommune
Eivind Glemmestad, rådmann, Rælingen kommune
Kjersti Øiseth, rådmann, Enebakk kommune
Finn Christian Brevig, rådmann, Nittedal kommune
Jørn Limi, viseadministrerende direktør

Møteleder:

Øystein Mæland

Referent:

Bjørn Hjalmar Nielsen

Kopi:

Tone Joranger, Heidi Svendsen Tessand og repr. AU

Presentasjoner:



«Stilasbyggerne»



Endringer legevakt og KAD Follo



Nybygg for psykisk helsevern på Nordbyhagen



Ny organisering fagforum (fagråd)



Informasjon fra SU og AU



Avtale og plan for samarbeidet mellom Ahus og kommunene

Saker:
Nr.

20-19

Tema
Godkjenning av innkallingen og referatet fra sist møte/saker til eventuelt
Konklusjon: Innkallingen og referatet ble godkjent.
En sak ble meldt til eventuelt, sak 30-19.
Presentasjon av prosjekt «Stillasbyggerne»
Til saken møtte Heidi Svendsen Tessand, psykologspesialist og leder for «Stillasbyggerne». Se vedlagt presentasjon.
Lenke til kort film, som ble vist innledningsvis: https://www.youtube.com/watch?v=wDk7pflY_Ls

21-19

Innspill/kommentarer:
 Prosjektet er organisert som et eget poliklinisk tilbud i Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) på Øvre Romerike.
 Divisjon psykisk helsevern jobber nå med implementering av prosjektet i ordinær drift.
 Vurderer ulike modeller for kompetanse-team for opplæring i andre deler av landet.
 Metode/teknikk for samarbeid, egnet for andre deler av helse og omsorgstjenesten.
Konklusjon: ASU tar presentasjonen til orientering.

22-19

Orientering om nybygg for psykisk helsevern på Nordbyhagen
Saken ble presentert av Øystein Kjos. Se vedlagt presentasjon.
Konklusjon: ASU tar saken til orientering.
Orientering om kommunesammenslåing og planlagte endringer for samarbeid KAD og legevakt
Saken ble presentert av Trine Christensen. Se vedlagt presentasjon.

23-19

Innspill/kommentarer:
 Rælingen kommune trekker seg ut av samarbeidet med Nedre Romerike KAD og oppretter egne KAD senger
med virkning fra 1.1.2020.
Konklusjon: ASU tar saken til orientering.

24-19

Orientering fra Helse- og omsorgsfaglig samarbeidsutvalg og arbeidsutvalget
Saken ble presentert av Trine Knobel. Se vedlagt presentasjon.
Konklusjon: ASU tar saken til orientering.

25-19

Mandat for nye fagråd
Sake ble presentert av Marit Roxrud Leinhardt, kommunalsjef Helse og mestring, Ås kommune. Se vedlagt
presentasjon.
Konklusjon: ASU vedtar mandat for nye fagråd.
Orienteringssak - Overordnet samarbeidsavtale
Saken ble presentert av Øystein Mæland. Se vedlagt presentasjon.

26-19

Videre prosess:
 Utkast til avtale sendes på høring i kommunene og Ahus.
 ASU får endelig utkast til avtale til behandling og godkjenning på sitt møte i desember.
 Etter at ASU har vedtatt avtalen skal den godkjennes i de enkelte kommunestyrene, før den kan tre i kraft.
Konklusjon: ASU tar saken til orientering.

Orienteringssak – Overordnet samhandlingsplan 2020-2022
Saken ble presentert av Øystein Mæland. Se vedlagt presentasjon.

27-19

Videre prosess:
 Utkast til plan sendes på høring i kommunene og Ahus.
 ASU får endelig utkast til plan til behandling og godkjenning på sitt møte i desember.
Konklusjon: ASU tar saken til orientering.
Gjensidig informasjon

28-19

29-19

Ahus
 Planer for bygging av nytt stråle- somatikkbygg. Arbeidet vil bli videreført som en formell prosjektinnramming
når mandat for dette foreligger fra styret i HSØ i oktober.
 Reinnleggelser – resultater for 2017. Tall for Ahus sykehusområde viser en nedgang i antall reinnleggelser på
nivå med landsgjennomsnittet (16 %).
Saker til møtet 12. desember – felles med Direktørmøte for Ahus og bydeler/etater i Oslo
 Kompetansebroen – ny styringsform
 Styringsdata samhandling
 Vedtakssaker, jf møtet 12. september
 Mandat for samarbeid om pasienter som trenger det mest
 Kongsvinger fase 2
Eventuelt

30-19

 Mangelfull informasjon for videre behandling/oppfølging av polikliniske pasienten
Ås kommune melder om gjentatte hendelser der nødvendig medisinskfaglig informasjon om polikliniske pasienter
som trenger oppfølging i kommunen, ikke følger eller er mangelfull. Noen ganger blir informasjonen overbragt kun
på telefon eller i form av e-post med identifiserbare personopplysninger.
Det er igangsatt prosjekt på Ahus for innføring av frittstående dialogmelding, for direkte dialog mellom behandler i
helseforetaket og fastlege i spørsmål knyttet til medisinsk utredning og behandling av navngitt pas.
ASU ber om informasjon om «digital dialog» på et senere møte.

