
Administrativt samarbeidsutvalg (ASU) mellom kommunene på 
Romerike, Follo, Kongsvingerregionen og Akershus universitetssykehus HF 

 

Referat fra ASU-møte 12. desember 2019 
Tid: Klokken 11-13  

Sted: Ahus/Nordbyhagen, møterom NN03.001  

Deltakere: Nedre Romerike:  
Finn Christian Brevig, rådmann, Nittedal kommune 
Øvre Romerike:  
Rune Hallingstad, rådmann, Ullensaker kommune 
Follo:  
Trine Christensen, rådmann, Ås kommune 
Kjersti Øiseth, rådmann, Enebakk kommune 
Leder Helse- og omsorgsfaglig samarbeidsutvalg (SU): 
Marte Hoel, ass. rådmann, Eidsvoll kommune  
Observatører: 
Frank Hauge, rådmann, Sør-Odal kommune 
Gyri Andvik Johnsen, regional samhandlingsrådgiver, Kongsvinger  
Morten Oppegaard, rådgiver, KS 
Akershus universitetssykehus HF: 
Leder Øystein Mæland, administrerende direktør 
Jørn Limi, viseadministrerende direktør 
Pål Wiik, fagdirektør 
Øystein Kjos, direktør, Divisjon Psykisk helsevern 
Inge Skråmm, direktør, Ortopedisk klinikk 
Felles arbeidsutvalg: 
Therese Nitter, regional samhandlingsrådgiver, Follo 
Jon Fabritius, rådgiver regionalt samhandlingskontor, Nedre Romerike 
Trine Knobel, regional samhandlingskoordinator, Øvre Romerike 
Bente Heggedal Gerner, avdelingsleder Samhandling og helsefremming, Ahus 
Sekretær Bjørn Hjalmar Nielsen, samhandlingsrådgiver, Ahus  
Andre deltakere:  
Kjersti Sirevåg, daglig leder for Kompetansebroen, sak 31-19 

Forfall: Eivind Glemmestad, rådmann, Rælingen kommune 
Erik Borge Skei, direktør Medisinsk divisjon 
Jon Sverre Bråthen, rådmann, Nes kommune 
Lars Uglem, rådmann, Kongsvinger kommune 

Møteleder: Øystein Mæland  

Referent: Bjørn Hjalmar Nielsen 

Kopi: Tone Joranger og Kjersti Sirevåg 

Saksdokumenter/-
referanser: 

 Kompetansebroen 

 Helsefellesskap 

 «Strategisk arealplan 2020-2031» og nytt stråle- og somatikkbygg 

 Kongsvinger 

 Prosjekt «Integrerte helsetjenester» 

 Hurdalsjøseminaret, SU og Arbeidsutvalget + Strategiseminar 2020 

 

 
 
 
 



Saksnr. Felles Direktør- og ASU-møte  
 

31-19 
Kompetansebroen og modeller for fremtidig driftsform 
Til saken møtte Kjersti Sirevåg, daglig leder for Kompetansebroen. Se vedlagt presentasjon. 

 HSØ – anbefaler ikke eget selskap, men nasjonalt kompetansesenter som vil kunne forankres i det 
regionale helseforetaket. 

 Viktig sikre kommunenes og bydelenes eierskap.  
 KB er omtalt i Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023, som eksempel på kompetanseutvikling på tvers. 

Regjeringen vil oppfordre helsefellesskapene til å sette konkrete mål for deling av kompetanse mellom 
spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten 

 Hva med å bruke KB mer strategisk (tenke mer helhetlig og langsiktig)? 
 Styret har ikke diskutert de ulike alternativene 
 Har dialog med KS-læring 

 
Innspill:  

 Avstemme mot KS-læring (nasjonale løsningen for deling av kunnskap og kompetanseheving for ansatte i 
kommuner og fylkeskommuner) – viktig at de ikke er konkurrenter.  

 KS er også i gang med å utrede mulige modeller for eierskap/drift. 
 Viktig med et autonomt styre. 
 Må ikke gi fra oss eierskap/styringsmulighet. 
 Utfordrende med selskapsløsning – ved ev et slikt valg må verdien være åpenbar. 
 Styret trenger mer handlingsrom. 
 Sikre at en bevarer gode effekter. 
 
Planen er å levere ferdig utredning av videre driftsform for behandling i KB sitt styre i februar neste år, med 
endelig vedtak til sommeren.  

Konklusjon: ASU og Direktørmøte tar informasjonen til orientering, og anmoder KB om at innspillene i møtet 
tas med i det videre arbeidet med utredning av fremtidig driftsform. 
 

 
32-19 

Helsefellesskap 
Morten Oppegård orienterte om saken. Se vedlagt presentasjon. Det ble også kort informert om  
Nasjonalt læringsnettverk for gode pasientforløp som drives i regi av KS. Ahus vil få invitasjon om å delta. 

Konklusjon: ASU og Direktørmøte tar informasjonen til orientering. 

 
33-19 

Informasjon om «Strategisk arealplan 2020-2031» og nytt kreftsenter (stråle- og somatikkbygg), Ahus 
Jørn Limi orienterte om saken. Se vedlagt presentasjon. 
 
Konklusjon: ASU og Direktørmøte tar informasjonen til orientering. 
 

 
 
Saksnr. ASU-møte 

34-19 

Vedtakssak - Godkjenning av innkallingen og referatet fra sist møte/saker til eventuelt 
 
Konklusjon: Referatet ble godkjent. 
Innkallingen ble godkjent med følgende merknad: Vedtakssak - Samarbeidsavtale om helhetlige pasientforløp, 
utsettes til neste møte i og med at saksdokumentet ikke ble sendt ut før tirsdag 10. desember. 
 
Ingen saker til eventuelt  
 

35-19 
Vedtakssak - Overordnet samarbeidsavtale  
 
Konklusjon: ASU vedtar Overordnet samarbeidsavtale.  



Avtalen må godkjennes i de enkelte kommunestyrene, før den kan tre i kraft. 
 

36-19 

Vedtakssak - Overordnet samhandlingsplan 2020-2022 
 
Konklusjon: ASU vedtar Overordnet samhandlingsplan. 
 

37-19 

Vedtakssak - Møteplan 2020 og møteledelse for neste 2-års periode 
 
Konklusjon: ASU vedtar følgende møteplanen for 2020: 
 Torsdag 12. mars, kl 11-13 Finne ny dato! (Etter møtet er det kommet informasjon om at det er styremøte i 

HSØ på Ahus denne dagen) 
 Torsdag 11. juni, kl 11-13 
 Torsdag 10. september, kl 11-13 
 Torsdag 10. desember, kl 11-13 
 
Kommunene tar over møteledelsen og sekretæransvaret av ASU for perioden 2020-2021.  
 

38-19 

Orienteringssak - Kongsvinger  
Saken ble presentert av Jørn Limi. Se vedlagt presentasjon. 
 Hovedhensikten er å utnytte den totale kapasiteten best mulig. 
 Kongsvinger fase III - endringer fra 1.3.2020 for kommunene Ullensaker og Eidsvoll. Kommunene involveres 

i arbeidsgruppe for vurdering av pasientstrømmer. 
 Startet prosess for flytting av DPS/ARA tilbudet for befolkningen i Nes kommunen, til Kongsvinger. 

Kommunene er involvert i arbeidet. 
 Viktig med god informasjon til fastlegene. 
 Referansegruppe med ev samme deltakelse som tidligere, med repr. fra alle fire kommuneregionene. 

Forespørsel vil komme.  
 Mye av behandlingen for innbyggerne i Nes skjer med bakgrunn i fritt sykehusvalg.  
 Mulig at Kongsvinger sykehus kan styrkes på noen områder – tenke nytt, tilbud til hele opptaksområdet. 
 
Konklusjon: ASU tar saken til orientering. 
 

39-19 

Orienteringssak - Samhandlingsprosjekt «Integrerte helsetjenester» 
Saken ble presentert av Jørn Limi. Se vedlagt presentasjon. 
 Småskalaprosjekt, som har til hensikt å lære av forløp for pasienter fra 4 kommuner (Lørenskog, Ullensaker, 

Norde Follo og Lillestrøm) 
 Kan siden breddes til andre pasientgrupper, for eksempel psykisk helse/rus. 
 Et mål på lenger sikt vil være å prøve finne forebyggende tiltak som kan fange opp de aktuelle pasientene 

før de blir så dårlige at de trenger innleggelse på sykehus.  
 

Konklusjon: ASU tar saken til orientering. 
 

40-19 

Orienteringssak - Hurdalsjøseminaret, SU og Arbeidsutvalget 
Saken ble presentert av Marte Hoel. Se vedlagt presentasjon. 
 
Konklusjon: ASU tar saken til orientering. 
 

41-19 

Orienteringssak - Forslag til program for Strategiseminaret, torsdag 23. april 2020  
Saken ble presentert av Marte Hoel. Se vedlagt presentasjon. 
 
Innspill:  
 Stillasbyggerne med fokus på modell for samhandling. 
 Dersom UNN skal inviteres bør en få presentert resultater som viser effekt for begge parter. 
 Trondheim kommune relasjonell kapasitet (samhandlingskompetanse). Undersøke nærmere på hvilken 

måte dette involverer spesialisthelsetjenesten. 
 



Konklusjon: ASU tar saken til orientering, og anmoder AU om at innspillene i møtet tas med i det videre 
arbeidet med programmet.  

42-19 

Gjensidig informasjon 
 
Ahus ved Øystein Mæland 
Akuttmottaket (somatikk) – tiltak for å bedre pasientflyten 
 Etablert egen avklaringsenhet - akuttpoliklinikk - for å kunne gi raskere hjelp til pasienter i akuttmottaket 

som vurderes som minst akutt. Disse venter gjerne lenger i akuttmottaket fordi de alvorligste tilstandene 
må prioriteres. Ca. 20-40 prosent blir avklart i akuttmottaket og sendes hjem. Det er denne pasientgruppen 
som nå får raskere hjelp ved at de kommer til akuttpoliklinikken. Dette gjør at det frigis kapasitet til de 
alvorligste i akuttmottaket. 

 Styrking av faglige kompetansen i front med eget vaktlag med overleger. 
 

Follo ved Trine Christensen 
Nordre Follo skal på nyåret behandle henvendelse fra Ås, Enebakk og Frogn om samarbeid/deltakelse i 
lokalmedisinsk senter (LMS) ved Ski sykehus.  
 
Eidsvoll kommune ved Marte Hoel 
VG har kontaktet kommunen og bedt om tall knytta til økning i hjemmebaserte tjenester.   
 
Sykehuset har blitt kontaktet av VG om utskrivningsklare pasienter og samhandlingsavvik, og nå nylig med 
spørsmål om hvordan Ahus jobber med tiltak for å hindre feil. 
 

43-19 

Saker til møtet 12. mars 2020  
 Årsrapport 2019. 
 Dele felles planer/strategier, jf forslag fra Rune Hallingstad. 
 Integrerte helsetjenester – hva gjør andre foretak og kommuner innenfor samme tematikk.  
 Kompetansebroen - presentasjon av styrets innstilling til fremtidig driftsform 
 Vedtakssak - Samarbeidsavtale om helhetlige pasientforløp 
 

44-19 
Eventuelt 
 

 
Med ønsker om en god jul og takk for godt samarbeid i 2019 

 

 


