
Helse- og omsorgsfaglig samarbeidsutvalg (SU) mellom kommunene på 
Romerike, Follo, Kongsvingerregionen og Akershus universitetssykehus HF 

 

Referat fra SU-møte 5. mars 2010 

Sted: Scene 5, Lillestrøm kultursenter, Kirkegata 11, Lillestrøm 

Varighet:  Kl 0930 - 1230 

Til:  Representanter i SU 

Kopi:  Andre deltakere på møtet 

Møteleder: Bente Heggedal Gerner 

Referent: Bjørn Hjalmar Nielsen 

Dokumentdato: 13.3.2020 

Sakspapirer/ 
presentasjoner: 

 Deltakeroversikt 

 Temasak fagråd (5 presentasjoner)  

 Kompetansebroen (2 presentasjoner) 

 Kongsvinger Ahus 

 
Saker: 
Sak i møtet Saksnr.  Tema 

1 1-20 

Vedtakssak: Godkjenning av innkallingen og referatet fra sist møte/saker til eventuelt 
 
Konklusjon: Innkallingen og referatet ble godkjent. 
 
Det ble meldt to saker til eventuelt. 
 

2 3-20 

Vedtakssak: Samhandlingsmidler 2020 
 
Konklusjon: SU gir sin tilslutning til AU sitt forslag om fordeling av samhandlingsmidlene 2020. 
 

3 4-20 

Vedtakssak: Mandat for revisjon av kvalitetsretningslinjen 
 
Konklusjon: SU godkjenner overnevnte forslag til mandat for arbeid med revisjon av 
kvalitetsretningslinjen. «Fagråd behandlingsforløp» skal være referansegruppe for 
revisjonsarbeidet. Kommunene ønsker en samhandlingskoordinator som en av sine fire 
representanter i arbeidsgruppen, og avklarer seg imellom hvem det skal være. 
 
Navn og kontaktopplysninger på aktuelle representanter til arbeidsgruppen, meldes på epost til 
bjorn.hjalmar.nielsen@ahus.no senest innen 31. mars 2020. 
 

4 5-20 

Orienteringssak: Evaluering SU 2019 
 
Innspill:  
 Bør ha mål om 50 % besvarelser ved neste evaluering.  
 Viktig med kontinuitet når det gjelder deltakelse/representasjon.  
 
Konklusjon: SU tar saken til orientering.  
 

5 2-20 

Temasak: Oppdrag til fagrådene 2020 - formell overlevering av oppdrag og prioriteringer til 
fagrådene basert på Handlingsplan samhandling 2020-2022 
Saken ble ledet av Gyri Andvik Johnsen. Se vedlagt presentasjon av gruppespørsmål. 
 
 



Sak i møtet Saksnr.  Tema 
Fagråd behandlingsforløp 
Eva Moltmann, leder for fagrådet presenterte fagrådets forslag til satsningsområder 2020. Se 
vedlagt presentasjon.  
 
Fagråd mestring 
Linda Nysted Sivesind, leder for fagrådet presenterte fagrådets forslag til satsningsområder 2020. 
Se vedlagt presentasjon 
 
Fagråd smittevern og beredskap 
Silje Bakken Jørgensen, representant i fagrådet presenterte fagrådets forslag til satsningsområder 
2020. Se vedlagt presentasjon.  
 
Fagråd kompetanse, innovasjon, forskning og digital samhandling 
Cathrine Gundersen, leder for fagrådet presenterte fagrådets forslag til satsningsområder 2020. Se 
vedlagt presentasjon.  
 
Videre arbeid: 
Forslagene fra fagrådene og innspillene fra SU, samles i AU for konkretisering av fagrådenes 
oppdraget fra SU. 
 

6 10-20 

Orientering om Ahus sin beredskap i forbindelse med koronasituasjonen  
Til saken møtte Silje Bakken Jørgensen, smittevernoverlege Ahus 
 
Jørgensen innledet med å fortelle at det 4. mars var allmøte på Ahus/Nordbyhagen om 
koronasituasjonen og forberedelsene i sykehuset for ulike scenarier framover. Møtet ble filmet.  
Da dette var et intern møte for ansatte på sykehuset kan ikke opptaket gjøres tilgjengelig for 
kommunene. 
  
Videre orienterte Jørgensen kort om situasjonen pt. på Ahus. Utbruddet påvirker mange 
innbyggere i Ahus sitt opptaksområde. En særlig utfordring vil kunne bli om flere ansatte må i 
hjemmekarantene, tilsvarende OUS.  
 
Det planlegges for å kunne håndtere mange pasienter med mistanke om og påvist smitte. Dette 
krever et godt og tett samarbeid mellom Ahus og kommune. Vi tjener alle på å være i forkant.  
 
Det er nedsatt «Plankomite for smittevern, Ahus», som har vært aktiv siden januar. Plankomiteen 
er sykehusets rådgivende gruppe ved hendelser som utgjør fare for smitte, eller smitteutbrudd av 
et visst omfang i sykehuset. Det er også nylig opprettet en koordineringsgruppe mellom 
sykehusledelsen, og smitteseksjonen og divisjonene, som håndterer ulike spørsmål om 
koronasituasjonen for avklaringer og enhetlig praksis.  
 
Helsedirektoratet har sendt kommunene påminnelsesskriv om sykehjem og smittevern mot 
koronaviruset  
 
Innspill/spørsmål:  
Marte Hoel: Minner om at vi har delavtale 11 som er aktuell for situasjonen vi er oppi nå. Videre 
forteller hun at kommunene rapporterer til FM, og lurer på om det er ønskelig for sykehuset å få 
disse opplysningene og ev på hvilken måte?  
 
Svar fra Jørgensen: Det vil kunne være relevant for Ahus å kjenne til situasjonen om ev utbrudd ute 
i kommunene. Ahus ønsker at informasjon gjøres tilgjengelig samlet for kommunene.  
 
Marte Hoel: Hva kan Ahus bidra med overfor kommunene ved en ev smittesituasjon? 
 
Svar fra Jørgensen: Smittevernseksjonen på Ahus, har det svært travelt, men kan til en viss grad 
svare på konkrete smittevernfaglige spørsmål. Til de kommunene som har avtale med Ahus om 



Sak i møtet Saksnr.  Tema 
smittevernfaglig bistand, er det laget en brosjyre med konkrete råd og tiltak for håndtering av 
koronasituasjonen. Der anbefales det blant annet at en bør bruke tiden til opplæring i bruk av 
beskyttelsesutstyr. Avtalekommunene kan også avtale besøk fra smittevernsykepleier. Ahus sine 
smittevernprosedyrer er lokale og det anmodes om at kommunene lager tilsvarende prosedyrer. 
For oppdatert informasjon om koronavirus vises til Folkehelseinstituttet sine nettsider. En felles 
utfordring er mangel på utstyr.  
 
Kommunene kan også ta kontakt med samhandlingsavdelingen på Ahus, slik det allerede gjøres i 
dag, som videreformidler/koordinerer dialog og informasjon til og fra smittevern på Ahus, ev andre.  
 
Ahus opplever at det er god dialog med kommuneoverlegene, som får oppdatert informasjon på e-
post om testing og annet aktuelt fra Smittevernavdelingen. 
 
Avdeling samhandling Ahus, undersøker med Kompetansebroen om muligheten for å opprette et 
eget temaområde der om koronasituasjonen, for publiseringa av aktuell informasjon. 
 
Som en oppfordring til slutt ber Bakken oss alle om å hold hodet kaldt og hjertet varmt. Vi må veie 
ulike risikoer opp mot hverandre sånn at ikke tiltak unødvendig går på bekostning av alle andre 
pasienter, som også trenger hjelp. Og så må vi jobbe etter beste evne – det er mye vi ikke vet.  
 
Konklusjon: SU tar informasjonen til orientering 
 

Lunsj 

7 7-20 

KOMPETANSEBROEN – 2 delt sak 
 
Del 1 – Evalueringen og vedtak om videre drift   
Saken ble innledet med presentasjon av resultatene fra evalueringen ved Ørjan Aasen, konsulent 
PA Consulting. Gry Røste, styringsgruppeleder/kommunaldirektør Lørenskog kommune, fortsatte 
med presentasjon av styret for Kompetansebroen sine anbefaler overfor SU om videreføring av 
Kompetansebroen fra 2021. Se vedlagte presentasjoner: «Kompetansebroen Evaluering SU 5.3.20» 
og «Kompetansebroen SU 5.3.20».  
 
Innspill til evalueringen:   
 Mangel på svarfrist medførte at svarmuligheten opplevdes for noen å være litt kort, og en 

savnet en påminnelse før undersøkelsen ble stoppet. 
 Etterlyser vurdering/evaluering av det spesielle med Kompetansebroen som felles plattform 

for sykehus og kommuner med anbefalinger om hva som skal til for å ivareta dette på best 
mulig måte videre.  
Svar: Dette lå ikke i oppdraget til PA.  

 Etterlyser vurdering/evaluering av fordeler og ulemper med lokal forankring, dvs. at hvert 
sykehus har kommunene i sitt opptaksområde - en ordning en også må tro vil egne seg godt for 
bredding. 
Svar: Dette lå ikke i oppdraget til PA. 

 
Innspill til vedtaket: 
SU ber om at det i vedtaket tydelig fremgår at det skal være dagens driftsform som skal være 
gjeldende til det er fattet endelig beslutning om ev ny styringsform.  
 
Konklusjon: Helse- og omsorgsfaglig samarbeidsutvalg (SU) vedtar å videreføre driften for 
Kompetansebroen fra 2021. Det presiseres at dagens driftsform skal videreføres frem til SU har 
behandlet og ev fattet vedtak om annen driftsform.   
 
Del 2 - Orientering om arbeidet med videre driftsform og mulige løsninger. 
Saken ble presentert av Gry Røste, styringsgruppeleder/kommunaldirektør Lørenskog kommune. Se 
vedlagt presentasjon «Kompetansebroen SU 5.3.20» 
 



Sak i møtet Saksnr.  Tema 
Innspill:  
 Follo er fornøyd med vedtaket styret har gjort. Skiller tydelig på eierskap og driftsform. Vi har 

laget en diamant som vi må sikre at blir ivaretatt på best mulig måte.   
 Viktig at daglig ledelse og drift av Kompetansebroen retter seg etter de vedtak styret fatter om 

satsingsområder og videreutvikling, jf mandat for styret.  
 En ev ny styringsform må være bærekraftig for fremtiden og kunne ivareta de opprinnelige 

intensjonene og målene for Kompetansebroen. 
 Kompetansebroen er et godt «verktøy» for oppnåelse av målet med de nye helsefellesskapene 

om å følge opp pasientene bedre i et tettere samarbeid.  
 
Konklusjon: SU tar saken til orientering.  
 
Sak med styrets innstilling til alternative nye styringsformer for Kompetansebroen, legges frem for 
vurdering og beslutning på SU-møtet 4. juni 2010. 
 

8 6-20 

Orientering om Kongsvinger fase III  
Saken ble presentert av Kjell Åge Vold, ass. direktør økonomi/prosjektleder Ahus, og Eirik Sandberg. 
Se vedlagt presentasjon. 
 
Startet 2. mars med øyeblikkelig hjelp for pasienter fra kommunene Ullensaker og Eidsvoll. Brukt 
mye tid på å avklare hvordan «ruting» av pasienter skal foregå, det vil si hvem som skal til 
henholdsvis Kongsvinger sykehus og sykehuset på Nordbyhagen. Avklaringen er gjort blant annet i 
tett dialog med aktuelle fastleger. De tre første døgnene kom det 22 ø-hjelp pasienter til 
Kongsvinger sykehus, som er noen flere enn det som var forventet. Sykehuset har daglige møter 
med ambulansetjenesten og AMK.  
 
Konklusjon: SU tar informasjonen til orientering. 
 

9 9-20 

Eventuelt 
 
Sak 1 
Marit Brenna kunne fortelle at ved en gjennomgang kommunene i Follo har gjort av PLO-meldinger 
om pasienter som antas ville trenge kommunal oppfølging etter utskrivelse, sender sykehuset 
antatt utskrivningsklar dato kun i ca. halvparten av tilfellene.  
 
Konklusjon: Sake/informasjonen følgers opp på Ahus av Samhandlingsavdelingen.  
 
Sak 2  
Marit Roxerud Leinhardt informerte om at KS og HSØ har inngått avtale med BI om nytt felles 
topplederprogram for spesialist- og kommunehelsetjenesten.   
 
Se informasjon om topplederprogrammet her:  
https://www.ks.no/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/ledelse-og-organisering/nytt-felles-
topplederprogram-for-spesialist--og-kommunehelsetjenesten/?fbclid=IwAR1ojfCh7KeGIgjsd-
UJkKksagsvuX4lyYcgDnop2NjjrIqv03XF9m6ZJT0 
 
 

 
 


