
 

 
         

            

 

Helse- og omsorgsfaglig samarbeidsutvalg (SU) mellom 
kommunene på Romerike, Follo, Rømskog og Akershus 

universitetssykehus HF 
 

Referat fra møte nr. 4 – 2018 
 

Tid: 

Sted: 

Torsdag 05. desember, klokken 8.30 – 12.30 
Hurdalssjøen hotell og konferansesenter i Hurdal 

 
 Til: 
  

Representanter i SU  

Fra:  
 

Felles arbeidsutvalg for ASU og SU  

Møteleder: 
 
Saksdokumenter:  

Marte Hoel, ass. rådmann i Eidsvoll kommune 
 

1) Helhetlig pasientforløpsavtale - revidert 
2) Overordnet samhandlingsavtale - revidert 
3) Delavtaler - revidert 
4) Overordnet samhandlingsplan 202-2022– revidert 
5) Kompetansebroen – ny finansieringsmodell (ettersendes) 
6) Ahusforum – finansiering 1. halvår 2020 
7) Handlingsplan – vedlegg til overordnet samhandlingsplan 
8) Orientering om revisjon av kvalitetsretningslinjen 
9) Møteplan for 2020 

 

 

Saksliste 
Nr. Sakstittel 

38-19 GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE OG REFERAT - saker til eventuelt 
Saksdokument: Referat fra SU-møtet i september 2018, er sendt ut tidligere. 
 
Godkjent uten merknader. 

Beslutningssaker 

40-19 Helhetlig pasientforløpsavtale – revisjon til godkjenning 
- Oppdatert og revidert utgave 2019 
-  

SU godkjenner avtalen, og videresender for vedtak i ASU 
 

41-19 Overordnet samhandlingsavtale – revisjon til godkjenning 
- Oppdatert og revidert utgave 2019  
- Revisjonen medfører noen endringer i forhold til kommuner og struktur. 

Ahus og tilhørende kommuner har allerede en struktur på samhandlingen som tilsvarer de nye 

nasjonale helsefellesskapene.  



Nr. Sakstittel 

SU godkjenner avtalen med merknad om at AU tar inn en setning som beskriver at partene i 

avtalen ivaretar de nye nasjonale føringene, innen behandling i ASU neste uke. 

42-19 Delavtaler – oppdatering til godkjenning 
- Oppdaterte og reviderte utgaver 2019 

 
Delavtale 4 godkjennes i mars 2020. Øvrige delavtaler er godkjent. 
 

43-19 Overordnet samhandlingsplan 2020 - 2022– revisjon til godkjenning 
- Revidert for planperioden 2020-2022, i henhold til revisjonsplan (sak 45/18) 

 
Planen godkjennes og sendes til ASU for vedtak. Vedlegg handlingsplan (kap 5) legges frem for 

endelig godkjenning i mars 2020. 

44-19 Kompetansebroen – ny finansieringsmodell etter endret kommunesammensetning 
v/Kjersti Sirevåg, daglig leder Kompetansebroen. Vedtaksdokumentene er sendt i forkant. 
 
Budsjettet – vedtas uten kommentarer. 

Fordelingsnøkkel: 

2 fordelingsmodeller/økonomimodeller ble forelagt. Styrets anbefaling var modell 2 med 25% 

grunnpris og 75% ut fra antall innbyggere i kommunen. 

SU vedtar modell 2. 

Drøftingssaker 

45-19  Handlinsplan - vedlegg til Overordnet samhandlingplan, kap 5 
- Planutkast til gjennomgang, og innslipp til endringer og tilføyninge. 

Oppsummering fra bordene: 
Innspill: 
- Samle det som omhandler psykisk helse under en overskrift . 
- Vedr. skrøpige eldre – viktig å ha fokus på legemiddelsammsteming, delta i KS 

læringsnettverk – sykehuset og kommunene bør gjøre det sammen for best effekt. 
- Psyk helse – hvilke spørsmål får vi fra befolkningen? Hvordan kan F-ACT team 

organiseres? Nesodden og Nordre Follo har etablert F-ACT team, foreløpig uten Ahus. 
dersom F-ACT team skal fungere i tråd med intensjon må både kommune og sykehus med. 
Diskutere F-AC team ifht at det er evidensbasert. 

- Psyk helse – utfordringer med økende vedtak – flere søknader – tema bør høyt på 
prioriteringslista. 

- Kan psyk/rus bruke mere KAD-senger? Strengere for innleggelse DPS døgn.  
- Psyk/rus – Ahus starter prosjekt fra januar 2020. for innføring av DIALOGMELDINGER 

MELLOM FASTLEGER/KOMMUENS LEGER OG SYKEHUS 
- Grensesnittet mellom nødvendig behandling og overbehandling – kan være krevende å 

overta. 
- Nytt pkt. 3.1 – satsing på teknologi som øker egenmestring – løftes som overbyggende 
- Det er pekt ut gode områder – avtalen om helsefelleskap forplikter – AU må jobbe med at 

strukturen ivaretar føringene for avtalen. 
 

Konklusjon: 
AU gjør en vurdering av innspillene med tanke på innarbeidelse i handlingsplanen. 



Nr. Sakstittel 

Orienteringssak 

46-19 Ahusforum – finansiering 1. halvår 2020 v/Morten Glasø, overlege dr.med. avdeling for 
samhandling og helsefremming Ahus 

- Oppfølging av sak 27/19 fra SU i september. Presentasjon vedlagt.  
- Godkjennes at felles samhandlingsmidler benyttes.  
- Kommuneoverlegene sørger for at saken når fastlegene ved at det kommer på agendaen 

for ALU og SU møter, for å ivareta bredding. (+ faste samarbeidsmøter mellom fastlegene og 
kommune adm.) 
 

47-19 
 

Kompetansebroen (KB) 
v/Kjersti Sirevåg, daglig leder Kompetansebroen. Presentasjon vedlagt. 
- Orienteringer om evaluering og status utredning selskapsform 
Evaluering  
- PA consulting bistår prosessen og har bidratt med KPI’er (= gevinstområder) 
- Rapport til SU vil foreligge i mars. 
- Evaluering er sendt ut - viktig med svar fra pasientnære medarbeidere. Oppfordring til 

deltakelse og spredning. 
 

Videre driftsform etter 2020  
- Vanskelig for KB å legge til rette for vekst under dagens modell.   
- KB er opptatt av å ivareta hovedoppdraget, og eierskapet. 
- KB er nevnt i St. mld 7 Najonal helse- og sykehusplan 2020-2023 
- Behandling av driftsform i styret i februar 2020 – SU og ASU i mars 2020. 

 

Innspill/oppsummering fra bordene:  
- kommunene ser potensiale for mere bruk av KB – bør i større grad dele kurs, både 

mellom kommune og sykehus og mellom kommuner. Noen har gode erfaringer med å åpne 
for deltakelse utenfor egen kommune.  

- Fortsatt Tromsø med flest klikk på nettsiden. 
- I forhold til interessen for nasjonal bredding - hva med oss som har vært med fra starten. 
- Viktig at info om KB også når fastlegene, at det kommer på agendaen for ALU og SU 

møter, og i faste samarbeidsmøter mellom fastlegene og kommune adm. 
 

48-19 Fagråd  
v/Marit Roxrud Leinhardt, Kommunalsjef helse og mestring, Ås kommune 

Presentasjon vedlagt. 

- Status for prosess fagforum til fagråd 
- Mandat og ny ordning er vedtatt og informert om til samtlige forummedlemmer. 
- Møte skal avholdes for foreslåtte representanter til nye fagråd, januar/februar. 
- En fra AU blir med i hvert fagråd for å ivareta linken til øvrige utvalg. 
- Nye fagråd vil får presentert oppdrag i SU i mars 2020. 

 

49-19 Informasjonsflyt om unges helse  
v/Ingrid Classon, avdelingsleder Poliklinikk for barn og ungdom, Ahus, og Siv Gahrmaker, 
avdelingsleder forebyggende helsetjenester, Rælingen kommune. Presentasjon vedlagt. 

- Skedsmo og Rælingen er piloter, som avsluttes høsten 2020.  
- Foreløpig kun samarbeid med BUK, men i neste møte skal også BUP involveres. Initiativet 

kommer fra ungdomsrådet.  
- Viktig med den digitale kommunikasjonen. 

 
Målet et tilbud for alle kommuner. Ønsker klarsignal fra alle kommunene via SU. 



Nr. Sakstittel 

50-18 Kvalitetsretningslinjen – revisjon   
- Orientering om oppstart prosess for revisjon 2020 
- «Ikke gjøre mere av det som ikke virker.» 
- Settes i gang fra AU. 
 
Mål om endelig utkast klart til utsending før SU i september.  

 

51-19 «Tidlig hjemreise» - 
 v/ Nina Lund, avdelingsleder Føde og barsel felles, Ahus, og Siv Gahrmaker, avdelingsleder 

forebyggende helsetjenester, Rælingen kommune.  
Se vedlagte presentasjon, samt ytterligere info på Kompetansebroen. 

- Godt fellesprosjekt mellom sykehuset og kommunene. 
- Fokus på brukermedvirkning (drukner ofte i «drift».)  
- Forsker uten kostnader fra Oslo Met vil gjennomføre intervjuene. 
- Viktig at informasjon om prosjektet også kommer til fastlegene ved at det settes på 

agendaen for ALU og SU møter, samt faste samarbeidsmøter mellom fastlegene og 
kommune adm. 

 

52-19 Ortopedisk akuttpoliklinikk (OAP)  
v/Marianne Waet Hullby, avdelingsleder Ortopedisk klinikk, Ahus, og Inge Skråmm, direktør 

Ortopedisk klinikk Ahus 

Historikk og status, presentasjon vedlagt.  
- Fokus på en forhåndsvurdering lokalt, unngå unødige reiser – voldsom reduksjon i 

henvendelser – oppgaver overført til kommunene.  
- Tilbyr kursvirksomhet. Undervist på legevaktene i Lillestrøm, Eidsvoll og Nittedal. 
- Fortsatt lang ventetid – kan bedres ved at de riktige pasientene kommer – dvs ikke de 

letteste skadene. 
 
Fokus på primærhelsetjeneste – tilby tjenester nært der folk bor. OAP kan komme ut i kommunene 
for å informere fastleger og andre om tilbudet. 
 

Evaluering 

53-19 Evaluering av SU-møtene 2019  
➢ Digital undersøkelse/evaluering sendes på mail i forkant av seminaret og gjennomføres 

senest 04.12. 
➢ Gjennomgang av resultater: svært få svar – sterk oppfordring om å besvare questback – 

avkrysning – tar maks 10 minutter.  
https://app.easyquest.com/q/Cm9s2) = lenke til questback 

 

54-19 EVENTUELT  

 

55-19 SAKER TIL NESTE MØTE i mars 2019 

56-19 Overlevering av «staffettpinnen» fra kommune til Ahus 
Sørger for fremdrift, god ledelse, mange avtaler er revidert og samhandlingsplanen 

➢ Møteplan for ASU og SU 2020 - godkjent 
➢ Avslutning 

  
 

https://app.easyquest.com/q/Cm9s2
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