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Leder Øystein Mæland, administrerende direktør  
Jørn Limi, viseadministrerende direktør 
Pål Wiik, fagdirektør  
Øystein Kjos, direktør Divisjon Psykisk helsevern 
Inge Skråmm, direktør Ortopedisk klinikk 
Bente Heggedal Gerner, avdelingsleder Samhandling og helsefremmende 
Sekretær Bjørn Hjalmar Nielsen, seniorrådgiver Samhandling og helsefremmende 
Andre deltakere 
Kjersti Sirevåg, daglig leder for Kompetansebroen, sak 14-19 

Forfall:  Guri Bergo, etatsdirektør Velferdsetaten 
Erik Borge Skei, direktør Medisinsk divisjon 
Helge Jagman, etatsdirektør Sykehjemsetaten 

Møteleder: Øystein Mæland 

Referent:  Bjørn Hjalmar Nielsen 

Kopi: Tone Joranger, SF og Kjersti Sirevåg 

Presentasjoner:  Nybygg psykisk helsevern Nordbyhagen 

 Kompetansebroen 

 Helsefellesskap 

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

 
Saksnr. Direktørmøte 

9-19 

Godkjenning av innkallingen og referatet fra sist møte/saker til eventuelt 
 
Konklusjon: Innkallingen ble godkjent. 
Referatet ble godkjent med følgende merknad:  
Sak 3-19 Informasjon om utviklingsarbeid ved DPS Groruddalen, må følges opp videre. Øystein Kjos, foreslår 
følgende plan/mål for samarbeidet: Bydelene og Nittedal kommune ønsker å opprette et FACT-team i 
opptaksområdet til DPS Groruddalen.  HSØ RHF’s utviklingsplan 2035 er et av satsningsområdene: 
«Samarbeidet om de som trenger det mest – integrerte helsetjenester». Divisjon psykisk helsevern tar 
initiativ til å utrede muligheten for å opprette et FACT-team i samarbeid med bydelene og kommunen. Dette 



Saksnr. Direktørmøte 
ønskes gjennomført som et forprosjekt. Hensikten med forprosjektet er blant annet å: 
 Forankre arbeidet i bydelene og Nittedal kommune. 
 Kartlegge behovet i opptaksområdet, relatert til dagens tjenestetilbud til de aktuelle pasientgruppene. 
 Estimere ressursbehovet. 
 Sikre finansering av tilbudet i ordinær drift. 
 
Ingen saker til eventuelt. 
 

10-19 

Vedtakssak – møteplan 2020 
 
Konklusjon: Direktørmøtet vedtar følgende møteplanen for 2020: 
 Torsdag 12. mars, kl 10-12 Finne ny dato. 
 Torsdag 10. desember, kl 10-12 
Møteledelse ved administrerende direktør Ahus. 
 

11-19 

Informasjon fra SF  
Bente Almås informerte om noe av SF sitt arbeid dette året. 
 Har etter plan avholdt 4 møter i 2019 
 Igangsatt revisjonsarbeid av diverse felles avtaler/retningslinjer 
 Jobbet med å avklare hva som skal være oppgaver og innhold på SF-møtene 
 Diverse informasjonsaker blant annet om Oslo kommunes nye strategiplan for rusfeltet. 
 Kompetansebroen - status, pågående arbeid og godkjenning av budsjett/kostnadsdeling 2020 
 Gjensidige orienteringer har vært sak på hvert møte 
 Bydel Alna ved Kari Sørum, avdelingsdirektør Helse og mestring, leder SF 2020 
 
Konklusjon: Direktørmøtet tar informasjonen til orientering. 
 

12-19 

Gjensidig informasjon 
Ahus ved Øystein Kjos  
Informerte om planer for nybygg psykisk helsevern Nordbyhagen. Se vedlagt presentasjon. 
 
Byde Grorud ved Ayub Mohammad Tughra 
Er i gang med prosess for ansettelse av ny bydelsdirektør etter Øystein Eriksen Søreide.  
 
Bydel Grorud ved Bente Almås 
Innføringen av kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter innen rus og psykisk helse har ført til 
noen uheldige situasjoner/saker. Meldes som temasak på utvidet møte i Lederersamarbeidsforum (LSF) hvor 
også ledere fra de ulike sykehusavdelingene i Divisjon Psykisk helsevern Ahus, er deltakere, jf. retningslinje 
for forpliktende samarbeid.  
 
Ahus ved Øystein Mæland 
Trombektomibehandling 
Ahus har etablert tilbud om mekanisk trombektomi (fysisk fjerning av blodpropp) til pasienter med akutt 
hjerneinfarkt, som dagbehandling. Behandlingstilbudet er planlagt utvidet med full døgndrift i løpet av 2020. 
 
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. 



Saksnr. Direktørmøte 
Velferdsetaten ved Anne Katrine Sivesind 
 Planlagte nedskjæringer og omlegginger av tjenestetilbud i VEL sitt budsjettforslag for 2020 er foreløpig 

stanset av politikerne. 
 Jobber med RUS-FACT, ressurser som bør vurderes inn i arbeidet med FACT-team, jf sak 9-19 i møtet 
 Ønsker Ahus med på samarbeid om lavterskel substitusjonsbehandling. 
 
Bydel Stovner ved Alv Humborstad Sørland 
Haakon Brænden er ansatt som avdelingssjef for Helse, aktivitet og mestring etter Stine Fritz Hals. Brænden 
kommer fra stilling i bydelen som avdelingssjef for utvikling og prosjekter, og har solid IKT kompetanse. Med 
stadig økende digitalisering innen helsesektoren ønsker en med dette styrke avdelingens IKT-kompetanse.  
 
Helseetaten ved Richard Åstrand 
 Pågår samarbeid med OUS og bydelene, om digitale løsninger og elektronisk informasjonsutveksling, 

som informasjonsdeling i pasientoverganger/elektronisk informasjonsdeling mellom samhandlende 
enheter i helse (ELISE) og dialogmeldinger mellom fastleger/kommunens leger og sykehus. Ønsker Ahus 
med i pilot som har til hensikt samle og dele data rundt utskrivningsklare pasienter. Invitasjon kommer. 

 Begynt arbeid med å kartlegge pasientstrømmer for akuttinnleggelser/akuttoppfølginger av pasienter. 
Ønsker data om hvorvidt satsningen/dreiningen over på mer hjemmebasert omsorg hvor stadig flere 
skrøpelige og sykere pasienter bor hjemme, har ført til en økning i antall akuttsituasjoner. Skal også se på 
løsninger som kan forutsi risiko og tjenestebehov med tanke på å forebygge akutte situasjoner. Ønsker 
også samarbeid med Ahus om dette.   

 
Ahus ved Bente Heggedal Gerner 
Starter pilotering av dialogmeldinger for leger januar 2020. Foreslår at tema på neste møte er 
deling/gjensidig informasjon om status og planer for IKT arbeidet. 
 

13-19 
Eventuelt 
 

 
Saker til neste møte: 
 IKT satsninger – informasjon om status og planer fra begge parter 
 Årsmelding 2019 
 Kompetansebroen - presentasjon av styrets innstilling til fremtidig driftsform 
 

Saksnr. Felles Direktør- og ASU-møte 

14-19 

Kompetansebroen (KB) 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 blir 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 gevinsten være åpenbar. 
 Styret trenger mer handlingsrom. 
 Sikre at en bevarer gode effekter. 
 
Planen er å levere ferdig utredning av videre driftsform for behandling i KS 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. 
 

15-19 

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. 
 

16-19 

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. 
 

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


