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Samarbeidsforum 
 

   
 

  
 

 

Referat fra SF-møte 5. mars 2019 
Møtested: 
Tid:  

Ahus/Nordbyhagen, bygning Nye Nord, inngang 4, 3. etg., møterom NN03.02 
Klokken 9 – 11.30  

Møteleder: Bente Almås 

Referent: Bjørn Hjalmar Nielsen 

Kopi: Therese Hegsvold Borchgrevink og Kristil Haraldstad 

Saksdokumenter/referanser:  • Presentasjon «Hva er viktig for deg?» (HVD) 
• Presentasjon «Migrasjonshelse nettverk i Oslo kommune» 
• Utkast til «Årsrapport 2018 for samarbeid mellom bydelene Alna, Grorud, Stovner, Velferds-, 

Helse- og Sykehjemsetaten i Oslo kommune og Akershus universitetssykehus HF» 

Representanter: 
Alna bydel  Møtt Akershus universitetssykehus HF Møtt 
Kari Sørum, avdelingsdirektør 
Helse og mestring 

   

Dario Mardal, leder  
Hjemmetjenesten  

x  Nina Holter, kst. ass. direktør  
Medisinsk divisjon  

x 

Grorud bydel   Ian Dahl, avdelingssjef 
DPS Groruddalen 

x 

Leder Bente Almås, avdelingsdirektør  
Helse og omsorg 

x Vara: Hala Binte Saad Syed, overlege 
Allmennpsykiatrisk poliklinikk,  
DPS Groruddalen  

 

Vara: Stig Bratlie, seksjonsleder  
Bestillerenhet 

 Marianne Waet Hulby, avdelingsleder  
Ortopedisk klinikk 

x 

Stovner bydel   Vara: Solfrid Nadden, seksjonsleder  
Kirurgisk divisjon  

 

Stine Fritz Hals, avdelingssjef  
Helse, aktivitet og mestring 

x Katrine Hippe, spesialrådgiver 
Divisjon psykisk helsevern 

x 

Vara:  
 

 Esben Madsen, Brukerrepresentant 
Brukerutvalget Ahus 

x 

Oslo kommune ved Sykehjemsetaten(SYE), Velferdsetaten 
og Helseetaten (innkalles til alle møtene, men avgjør selv ut 
fra sakslisten om etaten skal delta i det enkelte møte) 

Vara: Ewy Halseth 
Brukerrepresentant 
Brukerutvalget Ahus 

 

Bente Heggedal Gerner, avdelingsleder  
Samhandling og helsefremmende 

x 
Monika Vartdal, kst. 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, Helseetaten 

x 

Vara: Ellen Kobro, seksjonsleder, Helseetaten 
ellen.kobro@hel.oslo.kommune.no  

  
 

 

Anne Katrine Sivesind, spesialkonsulent, 
Velferdsetaten 

 

Vara: Jon Sundelius, Velferdsetaten x Andre møtedeltakere:  
Nittedal kommune – psykisk helse og rus Therese Hegsvold Borchgrevink 

Kristil Haraldstad 
Sak 2/19 
Sak 6/19 
 

Andreas Halvorsen, kst. kommunalsjef  
Helse og omsorg 

 

Vara: Signe Dahl Christensen 
Enhetsleder for psykisk helse og rus  
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 Saksliste: 
Saksnr. Tema 
1/19 Godkjenning av innkallingen og referatet fra sist møte, og saker til eventuelt 

Referatet og innkallingen godkjent. Ingen saker til eventuelt. 
 

2/19 Orientering prosjekt «Hva er viktig for deg?» (HVD) 
Til saken møtte prosjektleder Therese Hegsvold Borchgrevink. Se vedlagt presentasjon. 
 
Noen kommentarer/innspill:  
• Viktig prosjekt med tanke på å få til en mer helhetlig tenkning rundt pasientene.  
• Dette prosjektet handler mye om endring av holdninger, som er tidkrevende å gjennomføre. 
• Pårørende viktig ressurs ved kartlegging og avklaring om pasientens hjemmesituasjon.   
• Prosjektet fikk samhandlingsmidler 2018. Står igjen en del av disse midlene, som gjør at prosjektet kan fortsette ut 

året.  
• Et veldig viktig arbeid som det er ønskelig at kan sikres videre drift. 
 

3/19 Samhandlingsprosjekter 2019 
Det ble diskutert hva som kan være aktuelle satsningsområder/prosjekter å søke midler til. 
 
Noen kommentarer/innspill: 
• Bente Heggedal Gerner refererte fra møte på Ahus/Nordbyhagen, 25. februar mellom HEL/Oslo, Bydel Alna og 

Ahus, jf. sak på Direktørmøte 13. desember i fjor, om å vurdere en felles prosjektsøknad 2019 rettet mot å bedre 
samhandling og koordinering mellom nivåene for pasienter som trenger rehabilitering.  

• Bydelene og Solvang Helsehus har fått tilført ekstra ressurser til stillinger, for etablering av tverrfaglig 
rehabiliteringsteam, som skal jobbe med å styrke rehabiliteringen ved overgang til eget hjem.  

• Satsningen på rehabilitering vil være i tråd med utviklingsplanen Ahus 2035, hvor det nå er etablert en egen 
arbeidsgruppe, som skal se på hvordan drive rehabilitering på sykehuset. 

• Pakkeforløp hjerneslag fase 2, skal implementeres i 2019 med fokus på rehabiliteringsrettede tiltak i forløpet etter 
akuttfasen både i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjeneste.  

• Prosjektene må være i tråd med de kriteriene SU i Oslo har besluttet, jf utlysningsbrev. Det er informasjonsmøte om 
samhandlingsmidler 8. mars. 

• LSF Groruddalen møtes neste torsdag for å drøfte mulige felles prosjekter. 
• Nødvendig å prioritere arbeid som er innenfor eksiterende rammer og organisering.  
• I fbm pakkeforløp psykisk helse og rus, så vil forløpskoordinatorfunksjonen i sykehus og bydeler med tanke på å få 

dette til å fungere, være av interesse å gjøre noe sammen på - hvordan få til helhetlig og koordinert samarbeid. 
• Brukerstyrte plasser i DPS (BRI) – vurdere overføring av disse til bydelen med veiledning/fagstøtte fra sykehuset?  
• Innovasjonsmidler HSØ? 
 
Konklusjon - SF ønsker at følgende ideer/prosjekter er de vi skal gå sammen om å søke midler til i år: 
• «Bedre samhandling og koordinering mellom nivåene for pasienter som trenger rehabilitering». Sigrun Eri, 

prosjektleder i Bydel Alna for ambulerende rehabiliteringsteam i sektor, vil bli bedt om å følge opp dette videre.  
• «Hva er viktig for deg» - videreføring. Therese Hegsvold Borchgrevink, prosjektleder Ahus, vil bli bedt om å følger 

opp dette videre. 
• Prosjekter innen psykisk helse/rus avklares og følges opp med utgangspunkt i avgjørelse på LSF-møte torsdag 14. 

mars. 
 

4/19 Gjennomgang og godkjenning av Årsrapport 2018 
Rapporten var ikke ferdig til møtet. Ferdigstilles på e-post. Utkast følger vedlagt. 
Representantene i SF bes melde Bjørn Hjalmar Nielsen innen 22. mars om ev behov for rettelser og/eller tilføyelser.   
 

5/19 Saker til direktørmøtet 28. mars  
• Presentasjon av prosjektet «Hva er viktig for deg» ved prosjektleder Therese Hegsvold Borchgrevink 
• Pågående utviklingsarbeid Groruddalen DPS ved avdelingsleder Ian Dahl 
• Orientering - Årsrapport 2018 for samarbeid mellom bydelene Alna, Grorud, Stovner, Velferds-, Helse- og 

Sykehjemsetaten i Oslo kommune og Akershus universitetssykehus HF 
 

Felles del med ASU for Ahus og kommunene på Romerike, Follo og Kongsvingerregionen 
• Status Utviklingsplan 2035 Ahus, herunder psykisk helsevern, og overføringen av Kongsvinger sykehus 
• Oppdrag- og bestilling for Ahus 2019? 
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Saksnr. Tema 
Saker til SF-møtet 4. juni 
• Nasjonal overdosestrategi ved VEL 
• Helhetlig russtatistikk 2018 ved VEL + BrukerPlan (oversikt over utfordringsbildet) ved HEL  
• Strategiplan for psykisk helse i Oslo kommune ved HEL 
• Erfaringsskolen ved HEL  

 
6/19 Migrasjonshelse nettverk i Oslo kommune 

Til saken møtte Kristil Haraldstad, seniorrådgiver Samhandling og helsefremming, Ahus. Se vedlagt presentasjon. 
 
Laget brosjyre «Velkommen til Ahus», som er tilgjengelig på flere språk. Utfordringen er å vite hvilket språk pasienten 
snakker og likedan ev tolkebehov. Det jobbes mye ut mot fastlege for å få de til å informere om dette i henvisningen. 
Det er per i dag ingen rubrikk for slik informasjon i det elektroniske henvisningsskjemaet. I den nye henvisningsmalen 
for psykisk helse, som er laget i fbm de nye pakkeforløpene, er språk/tolkebehov tatt med. Bør vurderes om malen kan 
legges inn i det eksiterende elektroniske henvisningsskjemaet. 
 
Innførings kurs i migrasjon og helse på Ahus 29. april og 15. mai. Se Kompetansebroen for program og påmelding. 
 
Per i dag kan ikke bydelen bestille tolk fra tolkesentralen, jf spørsmål om det i møtet.  
 
Bydelene oppfordres til å se sende to repr. hver til møtene i fagnettverket. 
Hvorvidt førstegangsundersøkelsen har tilstrekkelig fokus på psykisk helse, vil den planlagte evalueringen kunne gi svar 
på. 
 

7/19 
 
 
 
 
 

Gjensidige orienteringer 
 
Groruddalen DPS Ahus ved Ian Dahl:  
Jobber med etablering av nye poliklinikk for Helse og arbeid, som en videreføring av «Raskere Tilbake». 
Avslutter samarbeidet med bydelene om FASt (Forpliktende ambulant samhandlingsteam), og skal nå se på hvordan 
disse stillingene best kan benyttes til å styrke akutt-team-tilbudet. 
I samarbeid med bydelene vurderes tiltak for rasker oppdagelse av «nysyke». 
 
HEL Oslo ved Olav Willy Grundvold:  
Pågår opptak til «Erfaringsskolen», som skal bidra til å legge grunnlaget for å utdanne kompetente erfaringseksperter 
som kan møte pasienter, brukere og pårørende på en profesjonell måte. 
 
Medisinsk divisjon Ahus ved Nina Holter:  
Influensasesongen er på hell.  
Jobber mye med sengekapasitet for best utnyttelse. 
Pasientflyt har vært i fokus i vinter. 
 
Ortopedisk klinikk Ahus ved Marianne Waet Hulby 
Jobber med pasientflyt og kapasitetsutfordringer. 
Mye fokus på hva klinikken kan gjøre bedre i sin kommunikasjon utad.  
I gang med å prøvd ut en behandlingsmodell, Ortogeriatri – tverrfaglig behandling av eldre pasienter med hoftebrudd, 
der spesialister i geriatri og ortopedi gir behandling gjennom et tverrfaglig samarbeid. 
 
Samhandling og helsefremming Ahus ved Bente Heggedal Gerner 
Igangsatt arbeid med å lage en felles overordnet samarbeidsavtale for psykisk helse og rus mellom Oslo kommune og 
sektorsykehusene, inkl. pakkeforløp og betaling. 
Overføringshelgen Kongsvinger sykehus gikk veldig bra. Stor takk til bydelen for godt støtte. 
 
VEL Oslo ved Jon Sundelius 
«Samhandlingshuset» i Ljabruveien er offisielt åpnet og inntak av beboer skjer i disse dager.  
Oppstart av RusFACT i Bydel Sagene.  
 
Bydel Alna ved Dario Mardal 
Opprettet to stillinger som kreftkoordinatorer for blant annet bedre å kunne ivareta/tilrettelegge for lindrende 
behandling og pleie i hjemmet. 
Deler hjemmesykepleien i 3 mindre team.  
Gjenstår fortsatt en del arbeid med omlegging fra bestiller-utførermodellen til tillitsmodellen. 

https://www.kompetansebroen.no/kurs/innforingskurs-i-migrasjon-og-helse/
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Saksnr. Tema 
Økt bestillingen på 8 korttidsplasser. 
Kari Sørum Kari Sørum, begynt som avdelingsdirektør etter Jan Henrik Karlsen. 
 
Bydel Stovner ved Stine Fritz Hals 
For bedre å kunne oppfylle prinsippet om «en dør inn» er avdelingene bo- og dagtilbud, seksjon psykisk helse fra 
avdeling helse og avdeling for forvaltning og hjemmetjenester slått sammen til avdeling helse, aktivitet og mestring.  
 
Solvang Helsehus/SYE Oslo ved Monika Vartdal 
Implementerer nye organisasjonsmodell etter helsehus-konseptet med egen mottaksavdeling hvor det lages tiltaksplan. 
Organisert kompetansen på ulike fagområder/pasientgrupper; korttids- og rehabiliteringsopphold med fokus på å bidra 
til at pasientene skal kunne bo i eget hjem.  
Ansatt egne koordinator på hver avdeling som skal være kontaktperson og bindeledd mellom avdelingens interne og 
eksterne samarbeidspartnere, og som skal bidra til trygg og god overgang fra helsehus til hjem som skal følge pas 
gjennom helsehusforløp og samhandling ut mot andre.  
Obs nye telefonnummer  
Har etablert 16 fortetningsplasser for å kunne imøtekomme økt behov i fbm influensasesongen, som varer ut mars. 
 
Bydel Grorud ved Bente Almås  
1. januar i år flyttet bestiller eldre inn til hjemmetjenesten. Forvaltning og Omsorg+ administreres fra 
forvaltningsenheten. Omsorg+ er et botilbud til eldre som sliter med å klare seg hjemme, men som ikke er kandidater til 
plass på institusjon. Tilbudet har husvertfunksjon som beboerne ved behov kan kontakt døgnet rundt. Tilbudet omfatter 
også en egen kafe med romslige åpningstider. Omsorg+ har fokus på det sosiale og mestring med tanke på at beboerne 
skal kunne bo i eget hjem lengst mulig. 
Etablert mottak for inn/ut av nye pasienter. Erfart at de bør være tettere på sykehus og helsehus. 
 

8/19 Eventuelt  
 

 

https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/eldreomsorg/sykehjem-og-dagsenter/alle-sykehjem/solvang-helsehus/#gref
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