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INNLEDNING 
Samarbeidsstrukturen mellom Akershus universitetssykehus (Ahus) og kommunene i opptaksområdet er 
fastsatt i overordnet samarbeidsavtale mellom partene. Avtalen beskriver utvalgenes oppgaver, arbeidsform og 
representasjonsnivå. Ledelsen av Administrativt samarbeidsutvalg (ASU) og Helse- og omsorgsfaglig 
samarbeidsutvalg (SU) går på omgang mellom partene med intervall på to år. I 2019 ledet sykehuset ASU og 
kommunene SU.  
 
I oktober 2019 inngikk regjeringen og KS en avtale om opprettelse av helsefelleskap mellom sykehus og 
kommuner. Samhandlingsstrukturen mellom Ahus og tilhørende kommuner er bygget opp i tråd med nye 
føringer for helsefellesskap. 

1 Administrativt samarbeidsutvalg (ASU)  
ASU skal behandle og fatte vedtak i saker av prinsipiell karakter som berører samarbeidsflaten mellom Ahus og 
kommunene, og har blant annet i oppgave å sørge for at den overordnede samarbeidsavtalen følges. 

Medlemmer og aktiviteter  
ASU er sammensatt av to rådmenn fra hver av de tre kommuneregionene i samarbeidsstrukturen, 
administrerende direktør, viseadministrerende direktør, fagdirektør, og direktører for hhv. medisinsk divisjon 
og psykisk helsevern ved Ahus, og leder av Helse- og omsorgsfaglig samarbeidsutvalg (SU). Kommunene i 
Kongsvingerregionen har deltatt med to rådmenn og KS med rådgiver med observatørstatus og talerett. Videre 
deltar Felles arbeidsutvalget (AU) for ASU og SU med en representant fra hver kommuneregion og to 
representanter fra Ahus. Sekretæransvaret følger ledervervet.  

I løpet av 2019 har det vært noen utskiftninger av representanter i ASU, jf. vedlegg. 

Øystein Mæland, administrerende direktør Ahus, har ledet utvalget og Bjørn Hjalmar Nielsen, 
samhandlingsrådgiver Ahus, har vært sekretær.  

ASU har avholdt 4 ordinære utvalgsmøter i 2019 (28. mars, 13. juni, 12. september og 12. desember) av 2 
timers varighet. Møtene 28. mars og 12. desember har vært én time felles med Direktørmøte for Ahus og 
bydeler/etater i Oslo kommune.  

Forumet har behandlet 44 saker. Et fast punkt på hvert møte har vært gjensidige orienteringer om ev. 
organisatoriske, økonomiske/budsjettmessige og administrative forhold av betydning for samarbeidet.  

Vedtakssaker  

 «Styringsinformasjon samhandling» og forslag til ny samarbeidsform 

 Innstilling til ny organisering av fagforumsordningen - fagråd 

 Mandat for nye fagråd 

 Overordnet samhandlingsplan 2020-2022 

 Overordnet samarbeidsavtale – revisjon og utvidet med Kongsvingerregionen 

 Møteplan 2020 
 
Temasaker 

 Samarbeid om pasienter som trenger det mest både innen psykisk helse/rus og somatikk 

 Kompetansebroen og modeller for fremtidig driftsform 

 Helsefellesskap 
 
Orienteringssaker 

 Informasjon om Kongsvinger og Utviklingsplan 2035 – Ahus 

 Evaluering av ASU 2018 

 Strategiseminaret 25. april 

 Informasjon fra SU og AU 
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 Informasjon fra Hurdalsjøseminaret 

 Kompetansebroen (KB) – orientering om arbeid med evalueringen 2020 og videre driftsform 

 Styringsdata samhandling 

 Status Kongsvinger sykehus 

 Presentasjon av prosjekt «Stillasbyggerne» 

 Informasjon om nybygg for psykisk helsevern på Nordbyhagen 

 Informasjon om kommunesammenslåing og planlagte endringer for samarbeid KAD og legevakt 

 Overordnet samarbeidsavtale 

 Overordnet samhandlingsplan 2020-2022 

 Informasjon om «Strategisk arealplan 2020-2031» og nytt kreftsenter (stråle- og somatikkbygg), Ahus 

 Informasjon om samhandlingsprosjekt «Integrerte helsetjenester» 

 Forslag til program for Strategiseminaret, torsdag 23. april 2020 

2 Helse- og omsorgsfaglig samarbeidsutvalg (SU) 
SU skal behandle, gi anbefalinger og fatte vedtak innenfor sitt arbeidsområde, og har blant annet i oppgave å 
sikre samhandling for å oppnå gode og helhetlige pasientforløp ved å følge opp inngåtte avtaler. SU har sitt 
mandat forankret i overordnet samarbeidsavtale. 
 

2.1 Medlemmer og aktiviteter  
I SU er alle kommunene i nedslagsfeltet representert med kommunalsjef helse, eller tilsvarende. Ahus er 
representert med henholdsvis avdelingsledere, ass. avdelingsledere og seksjonsledere fra hver av de fem 
somatiske divisjonene, tre avdelingsledere for de distriktspsykiatriske sentrene (DPS), og leder for 
samhandlingen med kommunene. I tillegg er en kommuneoverlege fra hver kommuneregion, overlege 
samhandling Ahus, samt ansattrepresentanter og brukerrepresentanter fra begge parter, medlemmer av SU. 
Felles arbeidsutvalg (AU) deltar på møtene. Kommunene i Kongsvingerregionen har deltatt med fem 
kommunalsjefer og en kommunelege med observatørstatus og talerett. Sekretæransvaret følger ledervervet. 
 
Marte Hoel, assisterende rådmann i Eidsvoll kommune, har vært utvalgsleder for SU i 2019, og Trine Knobel, 
regional samhandlingskoordinator Øvre Romerike, har vært sekretær.  

I løpet av 2019 har det vært noen utskiftninger av representanter i SU, jf. vedlegg 2.  

SU har avholdt 4 ordinære utvalgsmøter i 2019 (7. mars, 6. juni, 5. september og 5. desember). Forumet har 
behandlet 56 saker i løpet av året. På hvert møte settes det av tid til drøfting og behandling av et bestemt 
tema, blant annet for å sikre at representantene har samme grunnleggende informasjon. Drøftingen sikrer at 
innspill og synspunkter er løftet, før det legges frem en sak for vedtak og/eller implementering.    

Vedtakssaker/godkjenninger 
Møte 1 
Revisjon av retningslinje for samarbeid mellom kommunene, DPS/ARA og sykehusavdelingene i  
Divisjon psykisk helse Ahus for Øvre Romerike  
Overordnet samhandlingsplan – revisjon for planperiode 2020-2022 – vedtak av omfang 
Samhandlingsmidler 2019 – vedtak av fordeling 
Møte 2 
Årsrapport 2018 
Kompetansebroen (KB) – satser for siste halvår 2019, kostnadsreduksjon 
Møte 3 
Ny struktur for fagforumsordningen – vedtak av mandat for Fagråd 2020 
Møte 4 
Helhetlig pasientforløpsavtale- revisjon til godkjenning 
Overordnet samhandlingsavtale – revisjon til godkjenning 
Delavtaler – oppdatering til godkjenning 
Overordnet samhandlingsplan 2020 - 2022– revisjon til godkjenning 
Kompetansebroen – ny finansieringsmodell etter endret kommunesammensetning 
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Møteplan for ASU og SU 2020 – godkjent 
 
Orienteringssaker  
Møte 1 
Avtalerevisjon 2020 
Kompetansebroen – status utvidelse og årsrapport 2018 
Utviklingsplan 2035 Ahus HF 
Kongsvingerprosessen – orientering om status 
"Samhandlingsprosjekt om øyeblikkelig hjelp døgntilbud for personer med psykiske lidelser - og rusproblemer". 
Oppfølgingssak fra ASU – statistikkforum – revitalisering – «Styringsinformasjon for samhandling» 
Oppfølgingssak fra ASU - evaluering av samarbeidsutvalgene 
Møte 2 
Kompetansebroen (KB) - evaluering, nyheter, nye sykehus og kommuner er tilsluttet 
Overordnet samhandlingsplan – revisjon for planperiode 2020-2022 – oppfølging av mandat 
Samhandlingsstatistikk fra nytt statistikkforum – pasientflyt, innleggelser KØH/KAD, reinnleggelser, avviste 
henvisninger psyk/rus.  
Kongsvingerprosessen – orientering om status for prosjekt sammenslåing 
Evaluering av samarbeidsutvalgene med hovedvekt på fagforumsordningen – endelig forslag for fremlegg ASU 
Legerepresentasjon i SU 
Møte 3 
Samhandlingsprosjekter – legesamarbeid: Ahusforum, Sykehjemsprosjekt (sluttrapport) og Legesider på KB 
Overordnet samhandlingsplan - Ny planperiode 2020-2022, - utkast til revidert plan 
Overordnet samarbeidsavtale – oppdatering og utvidelse 
Kompetansebroen – status for utvidelse og selskapsform, nyheter og prosjekter  
Kongsvingerprosessen – orientering om status for sammenslåing «Kongsvinger fase II» 
Møte 4 
Ahusforum – finansiering 1. halvår 2020  
Kompetansebroen - evaluering - videre driftsform etter 2020  
Fagråd - Status for prosess fagforum til fagråd 
Informasjonsflyt om unges helse  
Kvalitetsretningslinjen – revisjon  
«Tidlig hjemreise» - etter fødsel  
Ortopedisk akuttpoliklinikk (OAP) 
Evaluering av SU-møtene 2019  
  
Drøftingssaker/temasaker: 
Møte 1 
Evaluering av SU 
Møte 2 
Kvalitetsretningslinjen – Kartlegging av meldingsutveksling uke 18 mellom kommunene og Ahus 
Møte 3 
Samarbeid om pasienter som trenger det mest – sak fra ASU 15.06.19 
Evaluering av nytt tidspunkt for SU-møtene 
Møte 4 
Handlingsplan – vedlegg Overordnet samhandlingsplan – gjennomgang av planutkast 
Evaluering – tid og sted for SU-seminaret 
 
Sak til eventuelt 07.03.2019: 
Helseledelse - nasjonal lederutdanning på BI. Nå felles topplederutdanning for spesialisthelsetjenesten og 
kommune 
 

 

3 Felles arbeidsutvalg for ASU og SU, (AU)  
Arbeidsutvalget har hatt møter ca. en gang i måneden. Arbeidet har i stor grad omhandlet forberedelser og 
etterarbeid knyttet til møtene i ASU og SU, herunder strategikonferanse og Hurdalsjøseminaret. Videre har AU 
ivaretatt oppfølging av avtalerevisjon, og revidert overordnet samhandlingsplan for ny planperiode 2020-2022.  
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Representanter fra AU har også bistått hverandre ved planlegging og gjennomføring av «Dialogmøte 
voksensomatikk og alderspsykiatri». 

Evaluering av fagforumsstrukturen 
Etter vedtak i ASU høsten 2018 om evaluering av samhandlingsstrukturen med særlig vekt på 
fagforumsstrukturen, har AU i 2019 gjennomført evalueringsprosessen, og på bakgrunn av resultatene 
utarbeidet forslag til ny struktur. Ny struktur med nedleggelse av fagforumene og opprettelse av fire fagråd ble 
vedtatt i SU våren 2019, og gjennomført høsten 2019.  
 
For oversikt over representantene i AU 2019, se vedlegg 3.  

3.1 Arrangementer 

3.1.1  Strategiseminar 2019  

«Samhandlingsstrategier for positive pasientforløp»  
Det årlige partsmøtet for ordførere, rådmenn, helseledere, og sykehusledelsen på Ahus, ble avhold 25. april på 
Thon Hotell Arena på Lillestrøm. Tidligere helseminister og nå førstelektor ved BI, Werner Christie, hadde 
åpningsinnlegget med tittelen «Innovativ samhandling, praksisendring og digitalisering». Seminaret inneholdt 
ellers innlegg om drivere og trender relevant for e-helse, samhandlingsprosjekt om avstandsoppfølging, 
nasjonal helse og sykehusplan 2020-2023 og mestring og forebygging i kommunene. Avslutningsvis ble det gitt 
innspill til revidering av Overordnet samhandlingsplan for Ahus og kommuner 2020-2022. 

3.1.2 Hurdalsjøseminaret 2019 
Den årlige samlingen for Helse- og omsorgsfaglig samarbeidsutvalg (SU) mellom kommunene på Romerike og 
Follo, og Ahus fant sted 4. – 5. desember i Hurdal. Dette var det sjette arrangementet i rekken på Hurdalsjøen 
kurs og konferansesenter. Dagen ble innledet av utvalgsleder Marte Hoel, assisterende rådmann i Eidsvoll 
kommune. 
 
Temadagen 5. desember, fikk deltakerne en introduksjon til sentrale «Prioriteringsspørsmålet – lovgrunnlag – 
forskrifter – veiledere» ved Aslak Syse, professor ved Institutt for offentlig rett ved det Det juridiske fakultet 
ved Universitetet i Oslo. Her ble presentert en smakebit av historikken bak helselovgivningen, dilemma mellom 
lov og forskrift, fra lovkrav til helsepersonell til pasientrettighet, og spørsmålet hvor strenge føringer for 
prioriteringer er ønskelig, ble belyst. 
  
Det ble presentert to konkrete tiltak for tjenestesamhandling. Det ene rettet mot de svakeste av våre 
pasientgrupper blant barn «Stillasbyggerne», ved Heidi Svendsen Tessand, psykologspesialist og prosjektleder, 
Divisjon psykisk helsevern Ahus, med fokus på tilfeller våre øvrige tjenester strever mest med. 
Det andre tiltaket er rettet mot den voksne og spesielt eldre del av befolkningen, UNN/Tromsø – 
Pasientsentrerte helsetjenesteteam (PSHT) ved Monica Marie Dalbakk, prosjektleder, ansatt på UNN, og er et 
team sammensatt av ansatte fra både kommune og sykehus. Etter opprettelse har UNN hatt en reduksjon på 
10 % innleggelser. 
 
Årets brukerhistorie var også tilknyttet team digitale tjenester. Utvalget fikk presentert Brukerhistorie: 
Avstandsoppfølgingsprosjektet TELMA ved Åse Marit Leirvik, Høgskolen i Innlandet - holder til på studiested 
Kongsvinger, og Else-Marit Sætaberget, Kongsvinger kommune. Brukeren deltok på film. Det ble vist til svært 
gode resultater på innleggelser, økt trygghet og at prosjektet også gir fastlegene trygghet og økt kompetanse. 
 
Siste tema var en gjennomgang av «Mål og nytte av Hurdalsamling?» ved leder av SU Marte Hoel, assisterende 
rådmann i Eidsvoll, og med innspill fra deltakerne via ordsky (ved Mentimeter). Resultatet viste at deltakerne 
betraktet seminarene som bidrag til relasjonsbygging og samhandling, og at Hurdalssjøen var et greit sted for 
avholdelse. 
 
Temadagen ble avsluttet med en felles aktivitet/lek arrangert av Cockpit Event. 
Dag 2 torsdag 5. desember var det ordinært SU-møte.  
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4 Avtalearbeid, fagforumsordningen, øvrige forum og nettverk  

Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak er hovedvirkemiddelet som skal bidra til å 
styrke samhandlingen mellom partene, og gi gode og helhetlige pasientforløp. I følge Helsedirektoratet bør 
samarbeidsavtalene fremme samhandlingen ved å konkretisere oppgave- og ansvarsfordelingen, samt etablere 
gode samarbeidsrutiner på sentrale samhandlingsområder.  
 
Ahus og kommunene har 10 samarbeidsavtaler. Én avtale er overordnet og regulerer samarbeidsstrukturen 
mellom partene, de andre er delavtaler på de områder loven foreskriver. Ahus og kommunen har i 2019 
evaluert ordningen med et fagforum for hvert avtaleområde. Partene har konkludert med en ny struktur for 
arbeidet, med 4 fagråd som et verktøy for operasjonaliseringen av samhandlingen.  
 
I tillegg finnes ledersamarbeidsforum for psykisk helse og rusbehandling, og flere fagnettverk og 
dialogsamlinger. 

4.1 Arbeid i fagforumene 
 
Helhetlig pasientforløp: 
Forumet har hatt 2 møter i 2019 hvor tema har vært å lage film om HPF (samhandlingsmidler), evaluering av 
fagforumsordningen, pakkeforløp og betalingsforskrift og fastlegenes rolle i samhandlingen 

Resultat/ måloppnåelse 
Fagforumet fikk tildelt samhandlingsmidler til opplæringsfilm om HPF, gjennomføring av produksjonen utsatt til 
2020.  
Fagforumet har påpekt behovet for endringer i avtalen på bakgrunn av pakkeforløpene  
 
Koordinerte tjenester: 
Fagforumet har gjennomført 6 møter med temaer som Handlingsplanen, brukerrepresentasjon, 
ReHabiliteringsnettverket, Mestring, dialogmøter og samarbeid med Fagforum Forebygging 

Resultat/ måloppnåelse 
Handlingsplanen er utformet og har blitt gjennomgått og oppdatert underveis. Arrangert to møter i 

Rehabiliteringsnettverket i 2019, et vårmøte og et høstmøte. Fagforum koordinerte tjenester har fungert som 

referansegruppe for prosjekt Ambulant nevrologisk rehabiliteringsteam. Gjennomført de fleste av punktene i 

handlingsplanen. Konferanse om brukermedvirkning, «Hva er viktig for deg?»-konferanse er planlagt og 

avholdes 23. januar 2020. Konferanse om brukermedvirkning dag 2, «verktøy og metoder» er startet planlagt, 

og skal etter planen avholdes 1. april 2020 

 

KAD: 
Fagforumet har gjennomført 2 møter i 2019, resten avlyst pga. manglende saker og oppmøte. Tema her vært 
erfaringsutveksling, rutiner ved prøvesvar, henvisningskriterier og Fagforumsseminaret 

Resultat/ måloppnåelse 
Gjennomført orienteringer og erfaringsutveksling. Laget rutiner for utsending av prøvesvar, RTG svar og 
epikriser fra AHUS til KAD. 
 
Forskning og innovasjon: 
Gjennomført 5 møter. Temaer har vært samhandlingsmidlene, avtalerevisjon, praksiskonsulentordningen 

Resultat/ måloppnåelse 
Forumet har gjennomført revidering av retningslinje for tildeling av samhandlingsmidler, gjennomført 
informasjonsdag og søknadsprosess, samt behandlet søknader for samhandlingsmidler 2020 og laget en 
innstilling til SU. Utarbeidet tilbakemelding på praksiskonsulentordningen til AU 
 
Kompetanse og utdanning: 
Fagforum har hatt 2 møter i 2019. Forumet har ikke fått noen oppdrag eller jobbet med noen oppgaver, men 
avventet hva som ville skje med ordningen etter Fagforums-seminaret i mars 
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Resultat/ måloppnåelse 
Presentasjon av Kompetansebroen, Evaluering av samhandlingsstrukturen, Handlingsplanen, 
Samhandlingsmidler, samarbeid med OsloMet. 
 
Svangerskap, føde, barsel: 
Fagforum har hatt 5 møter i 2019, fokus har vært Dialogmøte, informasjonsutveksling, Prosjekt «Brukerreisen», 
kvalitet og faglig forsvarlighet 

Resultat/ måloppnåelse 
Gjennomført dialogmøte og felles fagdager - for kompetanseheving og dialog, deltatt på evaluering av 
Fagforumsordningen, vært ressursgruppe for "Brukerreisen til kvinner som velger å reise hjem innen 24 timer 
etter fødsel." Hvordan sikre at kvinnen gis god oppfølging etter fødsel og i barseltiden, slik at barnet gis god nok 
omsorg og opplever trygg tilknytning til omsorgspersonene i barselperioden.» 

 Samarbeidsprosjektet «Brukerreisen», fikk samhandlingsmidler for gjennomføring i 2020, og må nå 
følges opp av ny fagrådstruktur. 

 
IKT: 
IKT-fagforum har gjennomført 11 møter.  

Resultat/ måloppnåelse 
Mange av temaene i IKT fagforum omhandler daglig drift av den pasientrelaterte elektroniske samhandlingen - 
forløpende gjensidige oppdateringer og oppgraderingsløp rundt PLO som krever planlegging. Ellers nevnes 
spesielt Elektroniske epikriser til helsestasjon, Henvisning fra kommunene til Ahus, Endringer i tjenestebasert 
adressering, 3 kommunesammenslåinger, Versjon 1.6 av PLO-meldinger 
 
Igangsatte og planlagte oppgaver  
 Elektronisk meldingsutveksling mellom poliklinikkene og kommunenes tjenester 

 Påbegynt arbeid med mulighet for å sende labsvar på ansatte til smittevern. 

 Mulighet for å lage e-læring for felles opplæring i meldingsutveksling, veileder eKomp (KS) 

 Versjon 1.6 av PLO-meldinger 

 
Forebygging: 
Det har vært avholdt 5 møter med fokus på pårørendearbeid, brukermedvirkning og oversiktsarbeid over 
pågående prosjekter. 

Resultat/ måloppnåelse 
Oversikt over pågående arbeid for pårørende, Forberedelse til og gjennomføring av konferanse om 
brukermedvirkning 23/1-2020, Gjensidig informasjonsutveksling om en rekke ulike prosjekter i kommunene og 
på Ahus. 
 
Beredskap og akuttmedisinsk kjede: 
Det har vært avholdt 5 møter i 2019 med fokus på beredskapsanalyser, fortløpende oppdatering av 
kontaktinformasjon, felles øvelser 

Resultat/ måloppnåelse 
Deling og koordinering av kontaktinformasjon – kommune/helseforetak, Kartlegging og analyser for eventuell 

evakueringssituasjon ved Ahus, Avtalerevisjon, Utveksling om kurs og øvelser, Felles øvelse 

(influensavaksinering) høst 2019 

 
Fagforumseminar 
Med bakgrunn i vedtak fra ASU september 2018, om evaluering av fagforumsordningen, har en arbeidsgruppe 
fra AU jobbet med forberedelser, gjennomføring og oppfølging etter et halvdags seminar for alle 
fagforumsmedlemmene 26.03.2019. 
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4.2 Ledersamarbeidsforum, kliniske samarbeidsutvalg, nettverk mv.  
 
Ledersamarbeidsforum (LSF) for Distrikts psykisk senter (DPS)/ Avdeling rus og avhengighet (ARA) og psykisk 
helsevern og rusomsorg i kommunene  
 
LSF Øvre Romerike 
Det er gjennomført 3 møter i LSF Øvre Romerike i 2019 hvorav et utvidet sammen med Akuttpsykiatrisk 
avdeling ved Nordbyhagen. 
Et fast punkt hver gang er gjensidig informasjonsutveksling på nye tjenestetilbud, omstilling og organisering. 
 
Møtene har bl.a. hatt følgende tema/fokus: 

 Bruk av PLO-meldinger 

 Videreføring av ressursgruppe åpen dialog og nettverksmøter, LSF Øvre Romerike 

 Pakkeforløpene – status og forløpskoordinatorfunksjon 

 Statistikk for utskrivningsklare 

 Samarbeid om forebygging av selvmord/selvskading – forslag å etablere ressurs-gruppe. 
  
Resultat / måloppnåelse: 

 Samarbeidsprosjekt mellom DPS og Nes kommune -  tilby nettverksmøte på fastlegekontoret før 
henvisning til DPS – gjennomført fagseminar og work-shop. 

 Retningslinjen mellom DPS Øvre og kommunene - sluttføring av revisjon 

 Evaluering av «utvidet instansmøte» - legges ned 
 

LSF Nedre Romerike 
Det er gjennomført 5 møter i LSF Nedre Romerike i 2019 med følgende tema/fokus: 

 Diskusjon: hvordan organisere gode helsetjenester på tvers av 1. og 2. linjetjenesten? 

 Videreføring av ressursgruppe åpen dialog og nettverksmøter, LSF Nedre Romerike bidrar med 
representant inn i ressursgruppa.  

 Planlegging av felles fagdag for ansatte ved DPS, ARA og ansatte innenfor rus og psykisk helsevern i 
kommunene. Fagdagen ble gjennomført 31.1.20, foredragsholder Per Isdal.  

 Presentasjon av nye Lillestrøm kommune, ref kommunesammenslåing 1.1.20.   
  
Resultat måloppnåelse:  

 Opprettet arbeidsgruppe på tvers av ARA/DPS og kommunene som utarbeidet forslag til felles 
handlingsplan for LSF Nedre Romerike. Handlingsplanen ble vedtatt i LSF 21.1.20.  

 Oppstart av IPS – forpliktende samarbeidsmodell mellom NAV, kommunene og DPS. Igangsatt høsten 
2019. Det er ansatt 2 jobbspesialister og en metodeveileder som lønnes av NAV, som har sin 
arbeidsplass på Tidlig Intervensjon og Rehabilitering (TIRe), DPS Nedre Romerike.  

 Ansatte innenfor rus og psykiatri i kommunene inviteres til å delta på DPS/ARA internundervisning 
som kan være relevant for dem.   

 
LSF Follo 
Det er gjennomført 5 møter i LSF Follo i 2019 
LSF Follo arbeider etter SU sin handlingsplan 2017-2019 og saker som blir meldt inn til møtet. Et fast punkt hver 
gang er gjensidig informasjonsutveksling på nye tjenestetilbud, omstilling og organisering. 
  
Møtene har bl.a. hatt følgende tema/fokus: 

 Assistert Selvhjelp 

 FACT 

 Samhandlingsprosjekt om øyeblikkelig hjelp døgntilbud for personer med psykiske lidelser – og 
rusproblemer 

 Feedback informerte tjenester (FIT) 

 Samarbeid om somatikk i pakkeforløp 

 Gjennomgang av KSF, hvordan benytter vi ordningen? 
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Resultat og måloppnåelse: 

 Fremlegg av tallmateriale fra pakkeforløpene 

 Begge parter jobber kontinuerlig med forbedring i fht å gjøre samarbeidsavtale om helhetlig 
pasientforløp kjent i sin virksomhet. LSF har vært en god arena for å utveksle kunnskap og gi 
hverandre informasjon som er nødvendig for å kunne gi helhetlige tjenester til pasientgruppen.  

 Oppmøtelisten viser at LSF er en arena som blir prioritert av lederne i fagfeltet 
. 

Samhandlingsmidler 

 TIF (Tidlig intervensjon for psykose Follo) prosjektet har fått tilskuddsmidler for tilbud til  voksne med 
langvarige og sammensatte tjenestebehov for 2019. 

 Follo akutt-team(FAT) har samarbeidet med lokal medisinsk senter(LMS) om samhandlingsmidler.  
 
Samarbeid mellom Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) og kommuner 
 
BUP Øvre Romerike 
BRUS-møte hver 6. uke med alle kommunene med fokus/tema: 

 Pasientsaker som ikke avklares i tjenestene, bekymringer i pasient/bruker-saker 
Administrativt BRUS-møte med hver kommune 2 x per år med fokus/tema: 

 Samarbeid, endringer i tjenestetilbudene 
 
Resultatet og måloppnåelse:  

 Noen saker løses godt på disse møtene. Beslutninger tas direkte på møtet 
 Også erfaringer med at tiltak som det konkluderes med på møtet ikke blir iverksatt 
 
Veiledning fra BUP til kommunene på øvre Romerike  

 Alle kommunen har tilbud om ½ dag pr måned med veiledning fra BUP. 
Resultatet: flere kommuner strever med å enes innad om hvilke instanser som skal søke veiledning fra BUP. 
Viktig med et forarbeid i kommunen for at veiledningen skal være nyttig for de ansatte i de kommunale 
instansene.  
 
Pilotprosjekt All-in  

 Inntaksarbeid og samarbeid mellom BUP ØR og Nannestad kommune, både vedrørende pasienter som 
skal ha et tilbud i BUP og de som skal følges opp i kommune  

Resultat: evalueres sommer/høst 2020  
 
Samarbeidsavtalen mellom BUP ØR og kommunene på Øvre Romerike 

 Flere ansatte på BUP ØR har inntrykk av at samarbeidsavtalen ikke er godt nok forankret i kommunen.  
 
BUP Nedre Romerike 
Samarbeidsmøter med alle kommunene, med fokus/ tema: 

 Drøfting/samarbeid om komplekse sammensatte saker 

 Generell drøfting om samarbeid 

 Pakkeforløpene 
 

Resultat og måloppnåelse: 

 Generelt positive tilbakemeldinger fra møtedeltakerne om nytteverdien av møtene 
 
BUP Follo 
Felles samarbeidsmøte med alle kommunene og BUP, samt Administrativt samarbeidsforum med hver enkelt 
kommune ute i kommunene med fokus/ tema: 

 Tverrfaglig samarbeid 

 Gjensidig informasjonsutveksling, pakkeforløp 
 
Resultat og måloppnåelse: 

 Det vurderes i alle møtene at samarbeidet mellom kommunene og Follo BUP er godt, og at det er lite 
klage på hverandre. Det er alltid noe som kan bli bedre og dette jobber vi med kontinuerlig 
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Dialogmøte voksensomatikk og alderspsykiatri  
Dialogmøte retter seg mot det utøvende (kliniske) pasientsamarbeidet og skal bidra til å identifisere risiko- og 
forbedringsområder i samhandlingen rundt den enkelte pasient, og gi innspill til nye og bedre måter å 
samhandle på, jf overordnede samarbeidsavtaler og administrative samarbeidsrutiner mv. Målgruppen er 
ledere og nøkkelpersoner fra både kommuner/bydeler og sykehus. Dialogmøtene arrangeres av AU med 
representanter fra både kommunene og sykehuset, og avholdes to ganger i året, . 

Dialogmøte 28. mai, med 35 deltakere. Avholdt på Åråsen/Lillestrøm, seminarrommet. Tema for møtet var 
Kommunikasjon og dialog ved stor pågang av pasienter, med dialog i grupper omkring temaet. Det ble også gitt 
informasjon om følgende: 

 Samhandlingsprosjekt: «Hva er viktig for deg?», presentasjon ved prosjektleder. 

 Informasjon fra Ambulerende sykepleieteam om tilbud og undervisning. 

 Samarbeidsavtale om helhetlige pasientforløp, presentasjon av representant fagforum helhetlige 
pasientforløp. 

 «Hvilke tiltak iverksettes på sykehuset ved akutt overbelegg?» ved assisterende divisjonsdirektør 
medisinsk divisjon, Ahus. 

 Utfordringer i hjemmetjenesten, presentasjon ved sykepleier i Sørum kommune. 

 Helhetlige pasientforløp – brukerreiser, presentasjon ved ledere av mestringsenheten i Nes kommune. 

Dialogmøte 12. november, med 51 deltakere. Avholdt på Ahus/Nordbyhagen, seminarrommet i 4. etasje i Nye 
Nord-bygget. Tema for møtet var Samhandling om pasient- og pårørendeinvolvering, med dialog i grupper 
omkring temaet. 
Det ble også gitt informasjon om følgende:  

 Samhandlingsprosjekt: «Hva er viktig for deg?», oppfølging av innlegget i dialogmøtet 28. mai, 
presentasjon av tiltakspakke ved prosjektleder. 

 Borddialog om temaet «Hva er viktig for deg?» og tiltakspakken som ble presentert. 

 Informasjon fra Ambulerende sykepleieteam om tilbud, opplæringsfilmer på Kompetansebroen og temaet 
blodtransfusjoner utenfor sykehus. 

 «Hva gjorde vi da vi lyktes med samarbeidet?», presentasjon ved intensivsykepleier og LTMV-koordinator. 

 «Hvilke forberedelser gjøres før vinteren på Ahus?» ved prosjektleder Ahus. 

 «Kan kommunene forberede «vinteren»? ved regional samhandlingskoordinator for Øvre Romerike. 

 Hvordan bruke Kompetansebroen for kompetanseheving og samhandling? Ved daglig leder i 
Kompetansebroen. 

 
Rehabiliteringsnettverket Ahus  
Nettverket har blitt driftet av Fagforum koordinerte tjenester: Delavtale 2- Samarbeid om koordinerte tjenester 
mellom Ahus og kommuner/bydeler. Avtalens formål er å sørge for at det eksisterer forpliktende 
samarbeidsrutiner og samarbeidsarenaer/møteplasser for å ivareta pasienter/brukere med behov for 
koordinerte tjenester, rehabilitering, habilitering, samt lærings- og mestringstilbud. Det å drifte 
ReHabiliteringsnettverket Ahus er en del av dette. 

Nettverksmøte 8. mai, seminarrommet på Åråsen/Lillestrøm, 44 deltagere. Tema for møtet var «Mestring – 
ulike perspektiver». Mellom innleggene var det lagt opp til refleksjon og dialog omkring temaene under: 

 «Kompetente foreldre» ved spesialfysioterapeut. 

 «Når diagnosen ikke kan helbredes – hva da?», presentasjon ved pårørende til pasient i psykisk helsevern. 

 «Livet er godt å leve» ved erfaringskonsulent fra Ahus. 

 «Mestring for hjemmeboende brukere» ved ergoterapeut og fysioterapeut fra kommunen 

Nettverksmøte 6. november, seminarrommet på Åråsen/Lillestrøm, 47 deltagere. Tema for møtet var «Gode 
overganger – Hva er viktig for deg?». På slutten av møtet var det lagt opp til borddialog med utgangspunkt i et 
pasientcase. På møtet ble det orientert om følgende: 

 Informasjon om nytt e-læringskurs om individuell plan og koordinator.  

 «Hva er viktig for deg?» ved fagleder kvalitetsforbedring FHI.  

 Tverrfaglig rehabilitering og oppfølging til lungepasienter ved Ahus, presentasjon ved fysioterapeut 
Lungeteamet. 

 «Gode overganger», presentasjon ved fysioterapeut sykepleier i innsatsteam i kommunen.  
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 Informasjon om nytt PhD-prosjekt: «Gode overganger fra sykehus til kommune for pasienter med 
hjerneslag» ved stipendiat Ahus/OsloMet. 

 
Forum for sykehjemsmedisin 
Det har blitt gjennomført 7 møter for sykehjemslegene i opptaksområdet i løpet av 2019. Temaene har vært 
polyfarmasi, trygg utskrivning, innlegging av nasogastrisk sonde og skifte av suprapubisk kateter, overveielser 
og beslutninger ved livets slutt, hjertesvikt og hjertesviktbehandling hos pasienter på sykehjem, hjerneslag og 
infeksjoner. Geriatrisk avdeling bidro med sin kompetanse på 2 av møtene, ellers var det fordelt på de 
respektive avdelinger, samt ambulerende sykepleieteam.  
 
Frammøtet var i gjennomsnitt 11 sykehjemsleger.  
 
Praksiskonsulent Torgeir Landvik organiserer disse møtene. Overlegene på Ahus gjør dette i sin arbeidstid og 
forumet drives uten noe budsjett. Tilbudet fra Ahus er gratis for sykehjemslegene og for kommunene. 

 
Samhandling mellom leger 
I 2019 har en etablert egen legeside for helseforetaket og opptaksområdet på 
https://www.kompetansebroen.no/leger. Samtidig har en etablert AHUSFORUM, møteplass for leger i og 
utenfor sykehuset. 
 
Praksiskonsulentene informerer fastleger/kommunalt ansatte leger/sykehusleger dels ved å publisere nyheter 
på Legesiden, dels ved utsendelser til bydelsoverlegene med anmodning om å videresende til aktuelle leger. 
Det siste gjelder ved spesifikk informasjon til grupper av leger i primærhelsetjenesten, f.eks. sykehjemslegene. 
2019 har vært pilot-år for AHUSFORUM. Forumet har representanter med varamedlemmer fra alle 5 regioner 
(fastleger og fast ansatte leger), fra sykehuset (klinikere og ledere) og fra avtalespesialistene. Bydelene er 
representert med bydelsoverlegen i Stovner bydel. Det er avholdt 4 møter. Møtereferater og Anbefalinger om 
samhandling legges ut på Legesiden under fanen Ahusforum. Møtereferat sendes på e-post til alle medlemmer, 
samt til sykehusledere og kommune-/bydelsoverleger. De vil også bli sendt ut til ledere for bydels-
/kommunehelsetjenesten.  
 
Ahus arrangerer emnekurs for allmennleger hver vår og høst der det deltar 60-70 allmennleger fra 
sykehusets opptaksområde. Temaene i 2019 var gastroenterologi og psykiatri. Praksiskonsulentene har 
benyttet en halvtime på hvert av disse kursene til å informere om og diskutere samhandling mellom sykehuset 
og fastlegene. 
Praksiskonsulentene har ledet flere samhandlingsprosjekter med deltakelse fra flere fastleger. Et prosjekt går 
spesifikt på hvordan pasientflyt er fra fastlege/legevakt til KAD/Akuttmottak.     
 
Statistikkforum – Styringsdata for samhandling 
Forumet ble revitalisert med nytt mandat tidlig i 2019, og endret betegnelse fra «statistikkforum» til 

«styringsdata for samhandling». Nytt mandat ble vedtatt mars 2019, og har som formål å presentere 
overordnet styringsinformasjon for samhandling for ASU årlig.  
 
Partene er representert ved leder av analyseavdeling ved Ahus, 1 representant fra avdeling for 
samhandling Ahus, samhandlings-rådgivere for regionene Øvre, Nedre, Follo og 
Kongsvingerregionen.  
Representantene skal også ha årlig møte med utvikler av Helse Sør-Øst sin webløsning. 

 
 
5 Tvisteutvalg for pasientrelaterte saker (TUP) 
I henhold til gjeldende regler for sammensetning og saksbehandling for TUP - skal utvalget fungere som 
meglingsinstans ved tvist mellom Ahus og kommunen(e) i pasientrelaterte enkeltsaker.  
Det ble i 2017 gjort justeringer i saksbehandlingsreglene, som gir AU i oppgave å finne representative 
medlemmer i forkant av hvert møte, etter hvilke saker som meldes inn.  
TUP hadde ingen saker til behandling i 2019. 

https://www.kompetansebroen.no/leger
https://www.kompetansebroen.no/article/ahusforum-en-samhandlingsarena-for-leger/?o=oa
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6 Samhandlingsprosjekter 
 
6.1 Kompetansebroen  
Kompetansebroen (www.kompetansebroen.no) er en digital plattform for samhandling og kompetansedeling 
mellom kommuner/bydeler, sykehus og utdanningsinstitusjoner og gir tilgang til kurskatalog for 
arrangementer, e-læring, film, nyheter, fagartikler og digitale verktøy.  

Kompetansebroen ble opprinnelig etablert av og for Akershus universitetssykehus og tilhørende kommuner, 
men har i løpet av 2019 utvidet driften til Vestfold og Innlandet med egne lokale redaksjoner. Det har gitt mer 
innhold til deling og bedre økonomi som er benyttet til forbedring av den tekniske plattformen og 
innholdsproduksjon. 

Det har vært en stabil økning i antall brukere i Oslo og Akershus, hvor antallet har mer enn tredoblet seg på tre 
år. Veksten i øvrige regioner har også vært god, og ved utgangen av 2019 befinner over 50 % av brukerne seg 
utenfor nedslagsfeltet til Ahus (se figur under). 

 
 
Det vises forøvrig til https://www.kompetansebroen.no/arsrapport-2019/, for årsrapport, og nytt innhold.  
. 
Kompetansebroen skal evalueres i 2020. 

6.2 Samhandlingsmidler 2019 
Helse Sør- Øst tildelte Ahus i 2019 nær 1 million kroner til samhandlingsrelaterte tiltak, med mål om å fremme 
samarbeid mellom sykehus og kommuner. Kommunene har også bidratt med 1 million kroner til samme 
formål. I tillegg brukes en liten sum av midlene til gjennomføring av seminarer eller andre tiltak rettet mot 
ansatte i tjenesten, i regi av AU.  
 
Fagforum forskning og innovasjon gjennomgikk søknadene og ga en anbefaling til arbeidsutvalget. 
Kompetansebroen bistod i håndteringen av søknadsprosessen. Fagforum forskning og innovasjon arrangerte 
informasjonsmøte for alle søkere og interesserte 11.10.18. Hensikten med dette møtet er å gjennomgå årets 
satsningsområder og kriterier, dele erfaringer fra tidligere prosjekter som har fått tildelt midler, samt gi 
praktiske råd knyttet opp mot søknadene.  
 
Arbeidsutvalget er gitt fullmakt til å foreslå fordeling av midlene, jf. retningslinje for tildeling av 
samhandlingsmidler. Vedtak og fordeling foretas av SU. 
 
 

 

http://www.kompetansebroen.no/
https://www.kompetansebroen.no/arsrapport-2019/
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Følgende prosjekter ble tildelt midler 2019: 

Beskrivelse Sum Samarbeidspartnere Status pr 31.12.2019 

Avdekke hyppigheten av mangelfull 

utredning/behandling av sykehjemspasienter 

på Ahus 

 

158.333 Ski, Skedsmo (nå Lillestrøm) og Ahus Ikke igangsatt – søkt om 
utsettelse 

Brukerreisen til kvinner som velger å reise 

hjem innen 24 timer etter fødsel.  

 

235 000 Fagforum føde/barsel I gang – men Fagforum nå 
nedlagt 

Pasientflyt ved behov for øyeblikkelig hjelp 350 000 Ahus, kommunale legevakter og 
KØH/KAD avdelinger 

I gang – fullføres i 2020 

Lage film for å implementere Avtale om 
helhetlige pasientforløp i de utøvende 
avdelinger i sykehuset og kommunene på en 
bedre måte 

 

150 000 Fagforum helhetlig pasientforløp (nå 
Fagråd Behandlingsforløp) og 
Kompetansebroen 

Ikke igangsatt 

«Hva er viktig for deg?» Konferanse om 

bruker-medvirkning høsten 2019 

 

 

175 000 Fagforum forebygging Fullført 

Pilotering og evaluering av «Ahus-forum» - 

arena for samhandling mellom leger. 

260 000 Samhandlingsoverlege Ahus og 
kommuneoverleger i utvalgte 
kommuner 

I gang – fullføres i 2020  

Animasjonsfilm om interaksjoner og 
observasjoner rundt legemiddelhåndtering 
som kan brukes som supplement til 
eksisterende legemiddel-håndteringskurs  
 

185 000 Kompetansebroen og Fagråd 
Behandlingsforløp 

Ikke fullført 

Midler til AU for å arrangere samhandlings-
seminarer og utviklingsarbeid 

150 000 Ahus og kommunene  

 
 

Status prosjekter fra tidligere tildelinger som pågår eller ble avsluttet 2019:  
   
Beskrivelse Samarbeidspartnere Status 31.12.19 
Vurdere behov for tverrfaglig 

rehabiliteringsteam for å bidra til 

kompetanseutvikling  

 

Ahus, Nes, Skedsmo Fullført 2019 

Etablering av et strukturert 

utdanningstilbud på Ahus for leger i 

spesialisering i allmennmedisin  

 

Ahus, Lørenskog og Skedsmo Avsluttet november 2019, 
implementering av ordningen vil skje 
fra 2020 

Felles behandlingstilbud om IMR på 
tvers av forvaltningsnivåer og 
kommunegrenser 
 

DPS Nedre og Skedsmo  
(nå Lillestrøm) 

Behandlingstilbud i gang og trolig 
ny gruppe ila 2020 

Åpen dialog i et samhandlings-
prosjekt 
 

DPS Øvre Romerike og Nes Under arbeid 

Er det mulig å forebygge innleggelser 

av kols-forverrelser?  

 

Ullensaker, Eidsvoll, Fet og Lørenskog, 
Ahus, LHL 

Prosjekt i sluttfase, oppdatering og 
oversendelse av rapport til SU i 2020 

AU – samhandlingsseminarer 

Evaluering fagforumsstruktur 
 

Ahus og kommunene Fagforumsseminar 26.03.2019 
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7 Vedlegg 
 

1. Representanter ASU 
 

Representanter Stilling og virksomhet 28.3. 13.6. 12.9. 12.12. 

Eivind Glemmestad Rådmann, Rælingen kommune x x   

Lars Uglem Rådmann, Fet kommune x x  Sluttet 

Finn Christian Brevig Rådmann, Nittedal kommune - - - x 

Rune Hallingstad Rådmann, Ullensaker kommune x  x x 

Jon Sverre Bråthen  Rådmann, Nes kommune  x   

Kjersti Øiseth Rådmann, Enebakk kommune x   x 

Trine Christensen  Rådmann, Ås kommune x x  x 

Wenche Folberg Rådmann, Nesodden kommune (vara)   x  

Marte Hoel  Ass. rådmann, Eidsvoll kommune og  
SU-leder 

x x  x 

Morten Oppegaard Rådgiver, KS   x x 

Gry Sjødin Neander Rådmann, Kongsvinger kommune 
 

x Sluttet - - 

Torleif Lindahl Kst. rådmann, Kongsvinger kommune 
(gjest) 

-  x - 

Lars Uglem Rådmann, Kongsvinger kommune (gjest) - - -  

Frank Hauge Rådmann, Sør-Odal kommune (gjest) x x  x 

Øystein Mæland Administrerende direktør, Ahus – leder av 
ASU 

x  x x 

Jørn Limi Viseadministrerende direktør, Ahus  x x  x 

Pål Wiik Fagdirektør, Ahus x x x x 

Øystein Kjos  Direktør, divisjon Psykisk helsevern, Ahus x  x x 

Erik Borge Skei Direktør, Medisinsk divisjon, Ahus - x x  

Inge Skråmm Direktør, Ortopedisk klinikk, Ahus (vara)    x 

Anita Bjørnstad Ass. direktør, Medisinsk divisjon, Ahus x - - - 

Therese Nitter  Regional samhandlingsrådgiver, Follo x x x x 

Jon Fabritius Rådgiver ved regionalt 
samhandlingskontor, Nedre Romerike 

x x x x 

Trine Knobel Regional samhandlingskoordinator, Øvre 
Romerike 

x x x x 

Gyri Andvik Johnsen  Regional samhandlingsrådgiver, 
Kongsvinger 

- x x x 

Bente Heggedal Gerner Avdelingsleder Samhandling og 
helsefremming, Ahus 

x  x x 

Bjørn Hjalmar Nielsen Samhandlingsrådgiver, Ahus x x x x 
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2. Representanter SU 
 
SU-representanter kommuner 2019 Navn og stilling/funksjon 

Aurskog-Høland kommune Lasse Fure, Kommunalsjef 

Eidsvoll kommune Marte Hoel, Ass. rådmann (utvalgsleder) 

Enebakk kommune Marit Larald Brenna, Kommunalsjef 

Fet kommune Ingrid Flesland, Kommunalsjef 

Frogn kommune Fritz Solhaug , Kommunalsjef  

Gjerdrum kommune Beate Kristiansen, virksomhetsleder 

Hurdal kommune Jostein Andersen, Sektorleder 

Lørenskog kommune Eirik Leren, Ass. kommunaldirektør 

Nannestad kommune Trude Helen Westerberg, Virksomhetsleder 

Nes kommune Jan Henrik Karlsen, Kommunalsjef  

Nesodden kommune Anita Nilsen, Kommunalsjef 

Nittedal kommune Andres Halvorsen, Kommunalsjef 

Oppegård kommune Else Karin Myhrene, Kommunalsjef 

Rælingen kommune Mette Aaserud, kommunalsjef 

Rømskog kommune Kristin Martinsen, Helse- og omsorgsleder 

Skedsmo kommune Cathrine G H Gundersen, konst. Kommunaldirektør   

Ski kommune Marit Janne Rød Kronborg, Kommunalsjef 

Sørum kommune Bjørg Torill Madsen, Kommunalsjef kultur, helse og omsorg   

Ullensaker kommune Gunnhild Kirkeby-Grimstad, Kommunalsjef 

Ås kommune Marit Roxrud Leinhardt, Kommunalsjef 

Øvre Romerike Unni Berit Schjervheim, Kommuneoverlege  

Nedre Romerike Bettina Fossberg, Kommuneoverlege 

Follo Geir Jentoft Korsmo, Kommuneoverlege 

Ansattrepresentant Anita Lorentzen, Fagforbundet 

Brukerrepresentant Tonelise Holm, Mental Helse Akershus 

Brukerrepresentant Marianne Skifjell, Leder LPP Romerike 

SU-representanter Ahus 2019 Navn og stilling/funksjon 

Medisinsk divisjon Siri Gulpinar, Ass. avdelingsleder  

Kirurgisk divisjon Turid Ligård, Ass. avdelingsleder  

Ortopedisk klinikk Marianne Waet Hulby, seksjonsleder  

Barne- og ungdomsklinikken Lisa Johanne Thøgersen, seksjonsleder  

Kvinneklinikken Hildegunn Faraas, Avdelingsleder 

Palliativt senter Liv Dale, Avdelingsleder 

Avd. Samhandling og helsefremmende Bente Heggedal Gerner, Avdelingsleder  

Avd. Samhandling og helsefremmende Morten Glasø, Overlege 

Div PHV - DPS Nedre Romerike Wenche Brandtzæg Nikolaisen, Avdelingsleder 

Div PHV - DPS Øvre Romerike Tom Ellingsen, Avdelingsleder 

Div PHV - DPS Follo  Jorun Landbakk, Avdelingsleder 

Div PHV, divisjonsdirektørens stab Katrine Hippe, spesialrådgiver/avdelingsleder DPS nedre 

Ansattrepresentant Torgeir Birkeland, NSF 

Brukerrepresentant Sissel H. Andersen , FFO Akershus 

 SU – hospitanter fra Kongsvinger sykehus og tilhørende kommuner 2019 

Kongsvinger sykehus Eirik Sandberg, Samhandlingssjef 

Kongsvinger kommune Cathrine Pedersen, kommunalsjef  

Grue kommune Erik Otterdahl Møller, kommunalsjef 

Eidskog kommune Evy Anne Heggen, kommunalsjef 

Sør-Odal kommune Toril Gundersen, kommunalsjef 

Nord –Odal kommune Randi Standerholen, kommunalsjef 

Kongsvinger regionen Åge Henning Andersen/Terje Christiansen (vara),, 
kommuneoverlege 
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3. Representanter AU 
 
Navn, stilling/funksjon Virksomhet  

Marte Hoel, assisterende rådmann 
Leder av SU og Felles AU  

Eidsvoll kommune 

Jon Fabritius, rådgiver, Regionalt samhandlingskontor Nedre Romerike 
Representant sekretariat ASU  

Rælingen kommune 

Trine Knobel, Regional samhandlingskoordinator Øvre Romerike 
Representant sekretariat ASU 

Ullensaker kommune 

Marit Roxrud Leinhardt, kommunalsjef                                                                                       Ås kommune 
Bjørn Hjalmar Nielsen, spesialrådgiver/sekretær SU 
Representant sekretariat ASU 

Ahus 

Therese Nitter, rådgiver samhandling Follo/sekretær ASU 
Representant sekretariat ASU 

Oppegård kommune 

Gyri Andvik Johnsen, Regional samhandlingskoordinator Kongsvingerregionen 
(hospitant 2019) 

Kongsvinger kommune 

Bente Heggedal Gerner, avdelingsleder Samhandling og helsefremmende  
Representant sekretariat ASU 

 

Katrine Hippe, spesialrådgiver, divisjon PHV Ahus 
Liv Dale avdelingssjef, Palliativt senter  Ahus 
Cathrine Pedersen, kommunalsjef  
(hospitant 2019)                                                                                    

Kongsvinger kommune 

Ingrid Flesland, kommunalsjef  Fet kommune  

 


