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Nr.

Presentasjon prosjekt «Hva er viktig for deg?», Therese Hegsvold Borchgrevink



Informasjon om utviklingsarbeid ved DPS Groruddalen, Ian Dahl



Informasjon om Kongsvinger og Utviklingsplan 2035, Jørn Limi

Saker - Direktørmøte
Godkjenning av innkallingen og referatet fra sist møte/saker til eventuelt
1-19

2-19

Konklusjon: Innkallingen og møtereferatet godkjent. Ingen saker til eventuelt
Informasjon om samarbeidsprosjekt «Hva er viktig for deg?»
Til saken møtte prosjektleder Therese Hegsvold Borchgrevink. Se vedlagt presentasjon.
Innspill/kommentarer:

Nr.

Saker - Direktørmøte
Både Ahus og bydelene mener dette er et viktig arbeid, hvor brukerinvolvering settes i system.
Handler mye om å endre holdninger – rette oppmerksomheten mot pasientenes individuelle
behov fremfor rutinepregede gjøremål.
Helsepersonell må i større grad ha fokus på pasientens hjemmeforhold og funksjon i hverdagen.
Informasjon om utviklingsarbeid ved DPS Groruddalen
Til saken møtte avdelingsleder ved GDPS Ian Dahl. Se vedlagt presentasjon.
Ansatte i DPS og bydelene/kommune er ikke nok samkjørt - jobber parallelt og ikke integrert i
team. Det er ingen øremerkede stillinger/ressurser i bydelene/kommune til dette arbeidet.

3-19

Innspill/kommentarer
 Bydelene har ønske om å igangsette arbeid med opprettelse av samhandlingsteam,
tilsvarende FACT-teamet (Fleksibelt oppsøkende behandlings-team) i Bydel Sagene, som
består av ansatte fra bydelen og DPS Nydalen.
 Kommuner i Follo, som Nesodden, har etablert eget FACT-team for personer med alvorlige
psykiske lidelser hvor en samarbeider med blant andre spesialisthelsetjenesten ved DPS
Follo, i utformingen av en helhetlig oppfølging.
Direktørmøtet ønsker at en bruker 2019 til å vurdere muligheten for en mer fleksibel tilnærming
med etablering av samhandlingsteam mellom DPS og den enkelte bydel/kommune, tilsvarende
eksemplene nevnt i møtet.
Årsrapport 2018 for samarbeid mellom bydelene Alna, Grorud, Stovner, Velferds-, Helse- og
Sykehjemsetaten i Oslo kommune, og Akershus universitetssykehus HF.

4-19
Konklusjon: Direktørmøte tar årsrapporten til orientering.

5-19

Informasjon fra SF
Forumsleder Bente Almås orienterte fra SF-møtet 5. mars 2019.
 Drøftet mulige samhandlingsprosjekter 2019 med enighet om å prioritere følgende:
 «Bedre samhandling og koordinering mellom nivåene for pasienter som trenger
rehabilitering».
 «Hva er viktig for deg» - videreføring
 Prosjekt(er) innen psykisk helse/rus med fokus på pakkeforløpene og
betalingsordningen.
 Presentasjon av «Migrasjonshelse nettverk» i Oslo kommune.
Generell betrakting: Mye av møtetiden går med til informasjon og orienteringer utenfra.
Ønskelig ha mer tid til drøfting av saker SF-representantene imellom.
Settes opp som sak på SF-møtet, 4. juni.

6-19
7-19

Gjensidige orienteringer
Fra Ahus
Oslo kommune sine representanter i Direktørmøte har fått mail med invitasjon til
Strategiseminar 25. april på Lillestrøm.
Eventuelt

Nr.

Saker - felles møte med ASU for Ahus og kommuner
Informasjon om Kongsvinger og Utviklingsplan 2035 – Ahus
Jørn Limi orienterte. Se vedlagt presentasjon.

8-19

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 sykehus, 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.

