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Saksnr.
18/19

Tema
Godkjenning av innkallingen og referatet fra sist møte, og saker til eventuelt
Konklusjon: Innkallingen og referatet ble godkjent. Ingen saker til eventuelt.

19/19

Informasjon om Oslo kommunes nye strategiske plan på rusfeltet og helhetlig russtatistikk
Til saken møtte, Kari Fauchald, fagansvarlig rus, Velferdsetaten. Se vedlagt presentasjon.
Rapporten «Helhetlig russtatistikk» ble utdelt.
Konklusjon: SF tar presentasjonen til orientering.

20/19

Strategiplan for psykisk helse i Oslo kommune + Erfaringsskolen
Utgikk

21/19

Vedtakssak: Mandat for avtalerevisjon
Forslag til mandat med oversikt over aktuelle avtaler og retningslinjer ble gjennomgått.
Konklusjon:
 SF godkjenner mandat for avtalerevisjon.
 SF ber LSF Groruddalen utarbeide mandat for revisjon av retningslinje for forpliktende samarbeid, som legges frem for
behandling og godkjenning på SF-møtet 26. november.
Angående revisjon av «retningslinje BUP» tar avdeling samhandling kontakt med avdelingsleder ABUP Ahus, Morten
Grøvli, for å avklare hvordan dette arbeidet bør legges opp. Sak på SF-møtet 26. november.

22/19

Gjensidige orienteringer
Kompetansebroen (KB) (Bjørn):
 Se vedlagt presentasjon med status og pågående arbeider, fra Kjersti Sirevåg, leder for KB, som ble gjennomgått på
møtet. Skisse med forslag til videre drift av KB med tidsplan og redegjørelse for ulike alternativer, legges fram for
drøfting/vedtak i SF og Direktørmøte i november-desember.
Brukerutvalget Ahus (Esben):
 Jobbet med høringssvar på NOU 2019: 10 - Åpenhet i grenseland. Utredningen redegjør for hvilke regler som gjelder
for bilder, film og lydopptak i helse- og omsorgssektoren, barnevernet, barnehage og skole, og virksomhetenes
adgang til å regulere fotografering, filmopptak og lydopptak gjort av brukere, pasienter, ansatte, pårørende, andre
besøkende og mediene.
 Pakkeforløp Hjerneslag – fase 2 (rehabilitering og oppfølging) er lansert.
Stovner (Stine):
 Melder om en grei sommerferieavvikling.
Alna (Hanne):
 Melder om en grei sommerferieavvikling.
 Informasjonsbrosjyre fysioterapi: I samarbeidsmøter med de private og kommunale fysioterapeutene, har Bydel
Alna kommet frem til at de ønsker å prøve ut en enkel informasjonsbrosjyre om fysioterapi. Nå som man ikke lenger
trenger henvisning fra lege for fysikalsk behandling (med eller uten driftstilskudd), ser fysioterapeutene at mange ikke
oppsøker tilbudet selv om de blir anbefalt det fra lege/sykehus eller andre. Grunnene kan være mange, i Alna bydel
er det bl.a. fordi innbyggerne ikke alltid vet hva fysioterapi kan hjelpe dem med. I flere tilfeller ser en at utrygghet og
liten kunnskap om hva men kan gjøre for eksempel etter et skulder brudd eller annen skade, fører til at
funksjonsnedsettelsen blir større enn den behøver. En kort info om hva fysio er og hvor de kan finne behandlere i
bydelen, tenker en kan være en enkel hjelp. Brosjyren skal prøves ut på ortopedisk klinikk på Ahus og ved to
fastlegekontorer i bydelen. En har valgt et legesenter med fysikalsk institutt i umiddelbar nærhet (Furuset) og et med
litt avstand fra instituttet (Lindeberg). Skal være møte mellom Alna bydel og Ortopedisk klinikk om dette 11.
september. Testperiode blir 4 – 6 uker fra ca. 1. oktober. Utkast til brosjyre (testversjon) følger vedlagt.
Grorud (Bente A):
 Melder om en grei sommerferieavvikling.
 Bydelsdirektør Øystein Eriksen Søreide, slutter 1. oktober. Inntil ny er på plass vil Ayub Mohammad Tughra,
avdelingsdirektør for økonomi og administrasjon, fungere som bydelsdirektør.

Side 2 av 3

Saksnr.

Tema
SYE (Monika):
 Melder om en grei sommerferieavvikling.
 Dagrehabiliteringssenter på Solvang: Det etableres dagrehabiliteringssenter på Solvang helsehus. Tilbudet etableres
med et hovedmål om å styrke og forlenge bydelenes tilbud om hverdagsrehabilitering, og driftes i samarbeid med de
nyopprettede rehabiliteringsteamene i bydelene Alna, Grorud og Stovner. Det er et uttalt mål at dagrehabiliteringssenteret og trygghetsavdelingen på Solvang fungerer som et fornyet ledd i rehabiliteringsforløpet, noe som vil bidra
til å sikre mer hensiktsmessige pasientforløp med tjenester på rett nivå. Dagrehabiliteringssenteret vil også fungere
som et bindeledd mellom helsehuset og tilbudet hjemme, og gjøre denne overgangen mer smidig.
Ahus – Medisinsk divisjon (Anita):
 Sykehuset holder ennå på med å evaluere sommerferieavviklingen. Det generelle inntrykket er at samarbeide med
bydelene har fungert bra med relativt få «overliggere».
 16. september åpner dagtilbud for trombektomi (utfisking av blodpropp i hjernens kar) – trinn 1
Ahus – Orto klinikk (Marianne):
 Sykehuset har større grad av koordinering og forberedelser mellom divisjonene for bedre utnyttelse av den totale
kapasiteten med tverrdivisjonale møter, i forkant av sommerferien og vintersesongen.
 Tidvis kapasitetsutfordringer. Samarbeidet med bydelene har fungert bra.
Psykisk helsevern (Ian):
 Melder om en grei sommerferieavvikling. Periodevis stor pasientpågang og kapasitetsutfordringer ved
akuttpsykiatrisk avdeling.
 Spørsmål om KAD Aker og antall plasser? Olav, Helseetaten, undersøker faktum og melder tilbake til Ian Dahl og
sekretær SF.
Helseetaten (Olav):
 Strategiplan for psykisk helse i Oslo kommune er klar for behandling og godkjenning i bystyret i Oslo.

23/19

24/19

Innspill til saker SF-møtet 26. november, ev senere møter
 Status og avklaringer for revisjon av retningslinje for helhetlige pasientforløp
 Behandling og godkjenning av mandat for revisjon av LSF retningslinjen
 Plan for revisjon av BUP retningslinjen
 Kompetansebroen – alternative styrings- og selskapsmodeller
 Forberedelser mot vinter- og influensasesongen 2019/2020
 Samarbeid om pasienter som trenger det mest
 Strategiplan for psykisk helse i Oslo kommune og Erfaringsskolen
Innspill til saker LSF mellom DPS/ARA og bydeler/kommune
 Evaluere samhandlingen og erfaringer opp mot betalingsplikten for psykisk helse.
 Dersom det er ønskelig få presentert Oslo kommunes nye strategiske plan på rusfeltet og helhetlig russtatistikk, kan
Kari Fauchald, fagansvarlig rus, Velferdsetaten, kontaktes kari.fauchald@vel.oslo.kommune.no

Eventuelt

Minner om Dialogmøte voksensomatikk og alderspsykiatri 12. november. Invitasjon med program kommer.
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