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x
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Helse og velferd
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Akershus universitetssykehus HF
Anita Bjørnstad, ass. dir.
Medisinsk divisjon (MD)
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x

x
Andre møtedeltakere:
Kjersti Sirevåg, daglig leder KB
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Saksliste:
Saksnr. Tema
25/19
Vedtakssak - Godkjenning av innkallingen og referatet fra sist møte, og saker til eventuelt
Konklusjon: Innkallingen og referatet ble godkjent. 1 sak til eventuelt.
26/19

Orienteringssak - Strategiplan for psykisk helse i Oslo kommune + Erfaringsskolen
Ved Olav Willy Grundvold
Saken utgikk fordi planen ennå ikke er formelt godkjent. Settes opp igjen på et senere møte.

27/19

Vedtakssak - møteledelse og møteplan 2020
Det legges opp til 4 ordinære utvalgsmøter i 2020, med varighet fra kl 09:00 til kl 11:30. Møtene holdes på Ahus.
Det foreslås følgende møtedatoer:
 Tirsdag 3. mars
 Tirsdag 2. juni
 Tirsdag 8. september
 Tirsdag 24. november
Konklusjon: Møteplanen ble godkjent. Kari Sørum, avdelingsdirektør, Bydel Alna, tar over som forumsleder i 2020.

28/19

Vedtakssak - Kompetansebroen og forslag til budsjett 2020
Kjersti Sirevåg møtte til saken. Se vedlagt presentasjon med styrets budsjettforslag for 2020 og anbefaling av
beregningsnøkkel for fordeling av kostnader mellom kommuner/bydeler.
Konklusjon: SF godkjenner styrets innstilling til budsjett 2020. Til grunn legges beregningsnøkkel alternativ 2.
Videre ble det kort presentert pågående og planlagt arbeid på KB. Planlagt evaluering 2020. Utreder videre driftsform
etter 2020. KB er nevnt i ny Nasjonal helse og sykehusplan 2020-2023.

29/19

Orienteringssak - Status og avklaringer for revisjon av retningslinje for helhetlige pasientforløp
Venter på å få avklart enkelte juridiske forhold. Gjenstår også få vurdert hva som bør med knyttet til lege-legesamarbeid.
Målet er å ha kunne legge frem utkast til avtale for vurdering og godkjenning på SF-møtet 3. mars 2020.

30/19

Vedtakssak – Godkjenning av mandat for revisjon av retningslinje BUP
Konklusjon: SF godkjenner mandat for avtalerevisjon.

31/19

Orientering – arbeid med mandat for revisjon av retningslinje LSF
Ian Dahl informerte om planer for utvidet LSF 28.11.19 hvor en skal begynne arbeidet med å lage mandat for revisjon av
retningslinjen. På møtet vil en også drøfte veien videre i forhold «Forpliktende ambulant samhandlingsteam» og andre
aktuelle samhandlingsformer.
Konklusjon: Forslag til mandat legges frem for SF til vurdering og godkjenning på møtet 3. mars 2020.

32/19

Gjensidige orienteringer – herunder kort om forberedelser mot vinter- og influensasesongen 2019/2020
Ahus ved Anita Bjørnstad:
Gjennomført forberedelser til vinteren 2019/2020 basert på innspill fra evalueringen fra fjorårets vinter hvor det er sett
på forbedrings- og bevaringsområder. Utvidelse av antall tiltakskort i tiltaksmenyen i sykehusets handlingsplan ved akutt
overbelegg, herunder blant annet tiltak for økt sengekapasitet innen somatikk, utskrivningsklare pasienter og samarbeid
med bydeler og kommuner, smittevernstiltak og forsterket renhold og smittevask. Det er besluttet flere tiltak for
perioden januar - mars blant annet drift av ekstra heldøgns senger innen medisin, ekstra senger i helg innen kirurgi. I
tillegg kontinueres drift av 5 døgns senger på Akutt 24B som tidligere vinterperioder, det er besluttet helårsdrift av disse
sengene fra 2020. Det er etablert akuttpoliklinikk i Akuttmottaket som er planlagt utvidet gjennom 2020.
Det orienteres kort om pågående prosjekt «Strategisk arealplan 2020 – 2031 for Ahus» som ser på løsningsalternativer for
å møte arealbehov for Ahus innen senger, poliklinikk og dagbehandling, operasjon, støttetjenester. I planene inngår nytt
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Saksnr.

Tema
Stråle- og kreft- og somatikkbygg. Det sees på utvidelse ved Kongsvinger sykehus og eksisterende lokaler/bygningsmasse
på Nordbyhagen, som for eksempel benytte større deler av bygning Nye Nord til klinisk drift/sengeareal.
Kapasitetsberegningene omfatter også nye og endrede behandlings- og samarbeidsmåter, som for eksempel
hjemmesykehus, integrerte helsetjenester og avstandsoppfølging. Det er en ambisjon om å behandle prosjektrapport i
Sykehusledelsen i desember.
Ahus ved Bente Heggedal Gerner:
Julaften og nyttårsaften er å anse som vanlige arbeidsdager med forventning om at PLO-dialogen blir fulgt opp som
normalt. Dersom det disse dagene er endring av kontaktinformasjon til «saksbehandlertjenesten» for henvendelser fra
Ahus, bes det om at dette snarlig sendes på e-post til Bjørn.
Lærings- og mestringssenteret på Ahus har fått nye lokaler: 4. etg. i bygning Nye Nord ved siden av biblioteket og i
Glassgata vegg i vegg med frisøren.
VEL ved Anne Katrine Sivesind:
Endringer jf. strategisk plan. Ansatt person til koordinering av plan opp mot bydelene. Overføring av ressurser til bydeler fra institusjon til bolig i bydel med vekt på ambulante tjenester. I budsjettet for 2020 er det foreslått avvikling av diverse
tilbud.
Bydel Alna ved Kari Sørum:
En del budsjettarbeid den siste tiden, bydelen skal saldere nesten 100 millioner kroner for 2020. I Helse og mestring tas
det meste gjennom fortsatt nedgang i sykehjemsplasser. Det er mulig pga. styrkingen av hjemmetjenestene de siste
årene, utflating av antall 80 år + og gjennom bruk av velferdsteknologi.
Bydel Stovner ved Stine Fritz Hals:
Bydelen har rettet stor innsats mot influensavaksinering av eldre over 65 år, beboere i omsorgsboliger og sykehjem,
kronisk syke og helsepersonell med pasientkontakt.
Stine slutter i Bydel Stovner og begynner i ny jobb i Bydel Ulleren. Det er ennå ikke bestemt hvem som tar over som repr.
fra bydelen i SF.
DPS Groruddalen Ian Dahl:
Kapasitetsutfordringer ved Akuttpsykiatrisk avdeling. Divisjon psykisk helsevern Ahus har laget en egen
handlingsplan/tiltakskort for overføring/innleggelse av pasienter på DPS-døgn med følgende prioriteringsrekkefølge:
1. AKUD innen 24 timer. 2. Akutte-team 3. Poliklinikk og 4. Elektive innleggelser 5. Brukerstyrte innleggelser.
Ser en nedgang i antall vedtak om tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD). Flere medisinvedtak. Har per i dag
10 pasienter med dom på tvungent psykisk helsevern.
Brukerutvalget ved Espen Madsen:
Gitt innspill til høring om utvidelse av rettighetsbestemmelsen om brukerstyrt personlig assistanse for bestemte personer
over 67 år.
I regi av OsloMET, som del «Brobyggerprosjektet» og satsning på praksisnær forskning, er det igangsatt forskningsprosjekt
hvor temaet er overgangen fra slagenhet på sykehus til kommunal oppfølging med fokus på slagrammede. Arbeidet er
berammet til fem år. Esben er med i rådgivningsgruppen for prosjektet.
Bydel Grorud ved Bente Almås:
Startet intervjuprosess for ansettelse av ny bydelsdirektør. Fungerende bydelsdirektør er Ayub Mohammad Tughra.
Pågår nå testing av felles digital samhandlingsløsning/arbeidsplattform «ELISE-prosjektet» for KAD, FRA (Forsterket
Rehabilitering Aker), helsehus og bydelenes hjemmetjenester. Løsningen er planlagt kunne tas i bruk fra februar 2020.

33/19

Saker til kommende SF-møte 2020
 Samhandlingssøknader 2020
 Årsrapport 2019
 Nasjonal helse og sykehusplan 2020-2023 og satsningen på helsefellesskap og integrerte helsetjenester
 Informasjon om ELISE-prosjektet (juni?)
 Mandat og status revisjoner
 HEL – Oslo standard for pårørendestandard (juni?)
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Saksnr.

34/19

Tema

Direktørmøte 12. desember 2019
 Informasjon fra SF
 Møteplan 2020 med forslag om følgende datoer: 12. mars og 10. desember
 Gjensidig informasjon

Fellesmøte med ASU
 Helsefellesskap ved KS
 Kompetansebroen

Eventuelt
Revisjon av Kvalitetsretningslinjen
Bjørn Hjalmar Nielsen orienterte om planlagt revisjonsarbeid. Etter nå å ha praktisert ordningen i snart 4 år har en fått en
del erfaring med hva som fungerer og hva som ikke fungerer, og ev bør endres/gjøres annerledes. På bakgrunn av dette
og i henhold til Kvalitetsretningslinjen punkt 7 Evaluering, hvor det heter at retningslinjen skal evalueres etter 3 år, er det
planlagt at det i løpet av første halvdel 2020 skal gjennomføres prosess med å revidere retningslinjen. Bydelene er part i
Kvalitetsretningslinjen, og det bes om at disse utpeker 1 felles representant til arbeidet, med beskjed til Bjørn på e-post,
innen utgangen av året.

Takk for godt samarbeid i 2019 og når den tid kommer: God jul og godt nytt år!
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