Administrativt samarbeidsutvalg (ASU) mellom kommunene på
Romerike, Follo, Rømskog og Akershus universitetssykehus HF
Referat fra møte nr. 1 – 28. mars 2019
Tid:

Torsdag mars, klokken 11-12.40

Sted:

Ahus/Nordbyhagen

Tilstede:

Nedre Romerike:
Eivind Glemmestad, rådmann, Rælingen kommune
Lars Uglem, rådmann, Fet kommune
Øvre Romerike:
Rune Hallingstad, rådmann, Ullensaker kommune
Follo:
Kjersti Øiseth, rådmann, Enebakk kommune
Trine Christensen, rådmann, Ås kommune
Leder Helse og omsorgsfaglig samarbeidsutvalg (SU)
Marte Hoel, ass. rådmann, Eidsvoll kommune
Observatører:
Gry Sjødin Neander, rådmann, Kongsvinger kommune
Frank Hauge, rådmann, Sør-Odal kommune
Akershus universitetssykehus:
Leder Øystein Mæland, administrerende direktør
Jørn Limi, viseadministrerende direktør
Pål Wiik, fagdirektør
Øystein Kjos, direktør, Divisjon Psykisk helsevern
Anita Bjørnstad, kst. direktør, Medisinsk divisjon (deltok på fellesdelen)
Felles arbeidsutvalg:
Therese Nitter, regional samhandlingsrådgiver, Follo
Jon Fabritius, rådgiver ved regionalt samhandlingskontor, Nedre Romerike
Trine Knobel, regional samhandlingskoordinator, Øvre Romerike
Bente Heggedal Gerner, avdelingsleder Samhandling og helsefremming, Ahus
Sekretær Bjørn Hjalmar Nielsen, samhandlingsrådgiver, Ahus

Forfall:

Jon Sverre Bråthen, rådmann, Nes kommune
Morten Oppegaard, rådgiver, KS

Møteleder:

Øystein Mæland

Referent:

Bjørn Hjalmar Nielsen

Kopi:

Tone Joranger og repr. AU

Presentasjoner:



Informasjon fra SU og AU



Evaluering ASU 2018



Kongsvinger og Utviklingsplan 2035 – Ahus

Nr.

1-19

Saker - felles møte med Direktørmøte for Ahus og bydeler/etater i Oslo
Informasjon om Kongsvinger og Utviklingsplan 2035 – Ahus
Jørn Limi orienterte. Se vedlagt presentasjon.
Innspill/kommentarer:
Kongsvinger fase II
 Formålet med arbeidet er å vurdere løsninger for utnyttelse av Kongsvinger sykehus på en best
mulig måte for det samlede tilbudet spesialisthelsetjenester for innbyggere i opptaksområdet til
Ahus.
 Helse- og omsorgsfaglig samarbeidsutvalg (SU) for Ahus og kommunene, har foreslått at hver region
deltar med 2 representanter i referansegruppen.
 Det var møte med kommunene onsdag 27. mars, hvor det kom mange gode innspill.
 Det er ønskelig med to representanter fra kommunene i prosjektgruppen, og 2 representanter fra
hver region i referansegruppen. Invitasjon til dette er sendt 28. mars.
 Hva som skal ligge i begrepet «lokalsykehus» vil være en del av diskusjonen med kommunene.
 Ved arbeid med faglige tilpasninger/pasientforløp og lokalisering av behandlingstilbud, er det et
ønske fra politikerne i Follo at geografisk avstand/reisevei for befolkningen, tas med som et moment
i vurderingene.
Utviklingsplanen
 Det er gjort egne beregninger/framskrivninger for psykiatrien. Arbeidet med planleggingen av nytt
bygg på Nordbyhagen for å samle sykehusfunksjonene innen Psykisk helsevern, er nå over i
konseptfasen. Øystein Kjos informerer om dette på neste møte i ASU.
 Økningen i andelen eldre 80/90+ vil kreve et enda tettere samarbeid mellom første- og andrelinjen.
 Det å sikre tilstrekkelig kapasitet fremover preger det meste av det Ahus jobber med.
 Bedret kapasiteten på kort sikt, vil oppnås ved interne rokkeringer og utnyttelse av kapasitet ved
Kongsvinger, og på lengre sikt, ved nybygg og økt kapasitet ved OUS.
 Det hjelper mye at sykehuset har en bedret økonomisk situasjon.
 Behovsframskrivningene forutsetter effekter ved innføring av ny teknologi, og nye og endrede
behandlings- og samarbeidsformer.

Nr.
2-19

Saker ASU
Godkjenning av innkallingen og referatet fra sist møte/saker til eventuelt
Konklusjon: Innkallingen og referatet ble godkjent. Ingen saker til eventuelt.
Vedtakssak «Styringsinformasjon samhandling» og forslag til ny samarbeidsform
Marte Hoel orienterte.

3-19

Konklusjon: ASU vedtar ny samarbeidsform for presentasjon og utvikling av styringsinformasjon
samhandling.

Evaluering av ASU 2018
Øystein Mæland presenterte resultatet fra questback uke 12.
4-19

5-19

Konklusjon: ASU tar resultatet til orientering. Følges opp med liknende evaluering neste år.
Informasjon fra SU og AU
Marte Hoel orienterte. Se vedlagt presentasjon.

Innspill/kommentarer til revisjon av overordnet samhandlingsplan
 Samarbeid om pasientene som trenger det mest. En liten gruppe mottar nesten halvparten av
sykehustilbudet i spesialisthelsetjenesten. Dette er pasienter med sammensatte og kroniske
sykdommer, hvor et tettere samarbeid mellom helseforetak og kommune vil kunne bidra til et
bedre tilbud.
 Det jobbes for en felles nasjonal (topp-)lederutdanning for sykehus og kommuner - her vil det være
ønskelig at flere innen samme sykehusområde deltar.
 Det må jobbes mer med samarbeid med primærlegene.
 Gjensidig hospitering.

6-19

Strategiseminaret 25. april
Programmet ble gjennomgått.
Repr. i Direktørmøte mellom Ahus og bydeler/etater er invitert.
Eivind Glemmestad leder sesjonen med revisjon av overordnet samhandlingsplan.
Gjensidig informasjon

7-19

8-19

9-19

Psykisk helsevern ved Øystein Kjos
Innledet arbeid med å kartlegge muligheten for å overføre befolkningen fra Nes kommune til
DPS/ARA/BUP Kongsvinger. Arbeidet skjer i tett dialog med Nes kommune. Sak med vurderinger og
anbefalinger skal være klart til sommeren.
Nedre Romerike ved Eivind Glemmestad
Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) ønsker Ahus med i sitt samarbeid om næringsutvikling. Det
vil komme en konkret henvendelse om dette. Øystein Mæland repliserte at Ahus vil se positivt på en slik
invitasjon, da sykehuset har som «innovasjons policy» å jobbe med innovasjons-temaer, herunder
områder for kommersialisering.
Saker til neste møte, 13. juni
 Kompetansebroen.
 Innstilling til organisering og oppgaver for fagforumsordningen.
 Informasjon om planene for nytt psykiatribygg på Nordbyhagen.
 Revisjon av overordnet samhandlingsplan.
Eventuelt

