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Presentasjon Kompetansebroen



Presentasjon Styringsdata



Presentasjon informasjon SU



Presentasjon Status Kongsvinger sykehus



Presentasjon Samarbeid om pasienter som trenger det mest

Saker:
Nr.

Tema
Godkjenning av innkallingen og referatet fra sist møte/saker til eventuelt

10-19

Konklusjon: Innkallingen og referatet ble godkjent. Ingen saker til eventuelt.
Kompetansebroen (KB) – orientering om arbeid med evalueringen 2020 og videre driftsform
Til saken møtte Kjersti Sirevåg, daglig leder for Kompetansebroen, Se vedlagt presentasjon.

11-19

Utredning av fremtidig driftsform ble diskutert med følgende innspill og konklusjon:
 Viktig å bevare originaliteten og de opprinnelige intensjonene for KB som samarbeidsarena og portal
for kompetansedeling.
 De gode relasjonene/samarbeidsforholdene partene imellom må være med videre.
 Ønskelig at det vurderes ulike styrings-/selskapsformer.
 KB er viktig verktøy i arbeidet med å øke kunnskapen om våre felles avtaler.
 Invitere Inven2 til møte i ASU?
Konklusjon: ASU slutter seg, med de innspill som ble gitt i møtet, til forelagt anbefaling fra styret i KB om
at det gjøres utredninger av fremtidig driftsform for Kompetansebroen.
Styringsdata samhandling (saken kom opp kl 12.30 etter sak 16-19)
Til saken møtte Lars Åge Møgster, leder for nye statistikkforum og analysesjef Ahus. Se vedlagt
presentasjon. Planen er at dette skal være et fast innslag på hvert møte hvor en kan følge utviklingen
over tid, ev med mer detaljerte fremstillinger.

12-19

Innspill og kommentarer:
 Ahus ved divisjon Psykisk helsevern jobber for at avslagene skal ha gode begrunnelser og råd for ev
andre aktuelle tiltak.
 Ahusforum vil være en viktig arena for oppfølging.
Konklusjon: ASU ber LSF-ene jobbe aktivt for å redusere avviste henvisninger innenfor psykisk helse/rus.
Innstilling til ny organisering av fagforumsordningen
Saken ble presentert av Marte Hoel.
Konklusjon: ASU gir sin tilslutning til ny fagforums-struktur, som skal gjelde fra 1. januar 2020.

13-19

AU vil ferdigstille nytt mandat for fagforumene for vedtak i SU og ASU i september 2019, sammen med
utkast til revidert overordnet samarbeidsavtale. Deretter skal delavtalene oppdateres i 2019, med nye
kommune navn, med virkning fra 2020. Eventuell endring av delavtale struktur besluttes etter at nye
fagforum har fått virke 1 år, og gjøres tidligst i 2021. AU vil overta ansvaret for avtalearbeidet, med
faglige innspill fra fagforumene.
Informasjon fra Helse- og omsorgsfaglig samarbeidsutvalg og arbeidsutvalget
Saken ble presentert av Marte Hoel

14-19





Revisjon av overordnet samhandlingsplan
Årsrapport samhandlingsutvalgene 2018.
Strategiseminaret 25. april 2019 – innspill fra ASU: Velge ut et hovedtema i tråd med overordnet
samhandlingsplan. Vurdere større innslag av workshop med styrt bordplassering.

Konklusjon: ASU tar årsrapporten for samhandlingsutvalgene for 2018 til orientering.
Status Kongsvinger sykehus
Status i prosjekt Kongsvinger fase II (somatikk) ble presentert av Jørn Limi. Se vedlagt presentasjon.
15-19

Når det gjelder den parallelle kartleggingen av muligheten for å overføre befolkningen i Nes kommune til
DPS/ARA/BUP Kongsvinger, ser Ahus at involveringen av kommunen ikke har vært optimal. Det legges
opp til en god høringsrunde med mulighet for å komme med innspill til de foreløpige anbefalingene.
Konklusjon: ASU tar saken til orientering.
Samarbeid om pasienter som trenger det mest både innen psykisk helse/rus og somatikk
Saken ble presentert av Jørn Limi. Se vedlagt presentasjon.

16-19

Ahus ønsker samarbeid om «storforbrukere» - de pasientene som trenger det mest. Hensikten er å
bedre kvalitet og optimalisert ressursbruk ovenfor storforbrukere, som igjen vil kunne gi gevinst og sikre
en optimal ressursutnyttelse totalt.
Konklusjon: AU lager forslag til mandat for et samarbeid på området med fremdriftsplan, som behandles
på ASU-møtet i september.
Gjensidig informasjon
Ahus
Planen for byggingen av et nytt sykehus på Aker er forskjøvet til 2036, som understreker behovet for et
fortsatt tett og god samarbeid mellom Ahus og kommune og de tre bydelene i opptaksområdet. Når det
gjelder økt sengekapasitet er særlig følgende tiltak viktige for Ahus sin del: Utnytte kapasiteten på
Kongsvinger sykehus og realisering av bygging av kreft-/strålebygg.

17-19

Kommunene
Ski og Oppegård (nye Nordre Follo kommune) og Nesodden kommune trekker seg ut av samarbeidet om
Follo LMS for å etablere egne tilbud. Rælingen gjør det samme i forbindelse med etableringen av nye
Lillestrøm kommune. Rælingen er også i gang med å utarbeide en egen kommunelege-plan for bedre
samarbeid og styring av sine fastleger og øvrige legeressurser i kommunen.
På neste møte i ASU gis en mer detaljert orientering om de endringene som er planlagt for samarbeid og
organisering av helse- og omsorgstilbudene i kommunene i kjølvannet av kommunesammenslåingene.

18-19

Saker til ASU-møtet 12. september:
 Informasjon om nybygg for psykisk helsevern på Nordbyhagen.
 Mandat for samarbeid om pasienter som trenger det mest.
 Kommunesammenslåing og endring av lokalisering og organisering av helse- og omsorgstilbudene.
Til senere møte:
 Kompetansebroen - invitere Inven2

19-19

Eventuelt

Takk for samarbeidet så langt i år og riktig god sommer!

