
Administrativt samarbeidsutvalg (ASU) mellom kommunene på 
Romerike, Follo, Kongsvingerregionen og Akershus universitetssykehus HF 
 

Referat fra ASU-møte 11. juni 2020 
Tid:         Klokken 11-13  
Sted:      Lillestrøm rådhus, kommunestyresalen 

Deltakere: Nedre Romerike: 
Trine Wikstrøm, kommunedirektør, Lillestrøm kommune 
Øvre Romerike: 
Leder Rune Hallingstad, rådmann, Ullensaker kommune 
Follo: 
Wenche Folberg, kommunedirektør, Nesodden kommune 
Akershus universitetssykehus HF: 
Jørn Limi, viseadministrerende direktør 
Ivar Thor Jonsson, fungerende fagdirektør 
Øystein Kjos, direktør, Divisjon Psykisk helsevern 
Erik Borge Skei, direktør, Medisinsk divisjon  
Fra felles arbeidsutvalg: 
Gyri Andvik Johnsen, regional samhandlingsrådgiver, Kongsvinger 
Therese Nitter, regional samhandlingsrådgiver, Follo 
Jon Fabritius, rådgiver regionalt samhandlingskontor, Nedre Romerike 
Trine Knobel, regional samhandlingskoordinator, Øvre Romerike (sekretær) 
Leder Helse- og omsorgsfaglig samarbeidsutvalg (SU): 
Bente Heggedal Gerner, avdelingsleder Samhandling og helsefremming, Ahus 
Andre deltakere: 

        Gry Røste, kommunaldirektør Lørenskog, styreleder for Kompetansebroen, sak 04-20 
  Anne Gunvor Nystrøm, prosjektleder Ullensaker kommune sak 07-20 

Bendik Westlund Hegna, avdelingssjef Ahus sak 07-20 
Lars Møgster leder analyseavdelingen, Eirik Sandberg avdeling samhandling, Ahus 

___________________________________________________________________________________________ 
Forfall:  Finn Christian Brevig, rådmann, Nittedal kommune 

Jon Sverre Bråthen, rådmann, Nes kommune  
Kjersti Øiseth, rådmann, Enebakk kommune  
Frank Hauge, rådmann, Sør-Odal kommune  
Lars Uglem, rådmann, Kongsvinger kommune 
Øystein Mæland, administrerende direktør 
Morten Oppegaard, rådgiver, KS  

___________________________________________________________________________________________ 

Møteleder:  Rune Hallingstad 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

Referent:  Trine Knobel 

Saksdokumenter og presentasjoner ikke sendt med innkallingen: 
  -       Samarbeidsavtale om helhetlig pasientforløp med saksgrunnlag (rettet) 

- Kompetansebroen – status for arbeidet med fremtidig driftsform  
- Kongsvingerprosessen og LHL 
- Digital hjemmeoppfølging 
- Helse- og omsorgsfaglig samarbeidsutvalg og arbeidsutvalget SU – oppsummering fra møtet 
- Samhandlingsdata 
- Årsrapport - godkjent 

   

Saksnr.  

Vedtakssaker 

01-20 
 
 

▪ Godkjenning av innkalling og referatet fra siste ordinære ASU møtet  
Godkjent uten merknader. 

▪ Godkjenning av referat fra siste pandemi-ASU mai 2020 
Godkjent.  
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Merknad - For oppfølging av pandemisituasjonen har partene gjennomført flere møter 
i perioden fra 12. mars til 01. mai, for gjensidig informasjon og statusoppdatering. 
 

▪ Ingen saker til eventuelt  
 

Saksnr.                                                     Vedtakssaker 

02-20 
 
 

Revisjon av Samarbeidsavtale om helhetlige pasientforløp 
 
Saksdokument: Saksgrunnlag og Samarbeidsavtale om helhetlig pasientforløp 
 
Vurderingene fra Helsedirektoratet er at dokumentene som listes opp for å sendes med 
pasienten ved utskrivning, er innholdet i en epikrise, men at teksten som står er 
uproblematisk.  
 
Vedtak: avtalen vedtas som den foreligger med oppdatert vedtaksdato. 
 

03-20 
 
 

Årsrapport 2019 - etter godkjenning i SU 04.06.2020 
 
Rapporten viser godt hva partene får til i sammen, og egner seg for presentasjon for 
folkevalgte i kommunene. 
 
Vedtak: rapporten vedtas med følgende merknad -  AU bes følge opp prosjekter som kan 
falle ut i overgangen mellom fagforum og fagråd. 
 

Orienteringssaker 

04-20 
 
 

Kompetansebroen - styrets innstilling til fremtidig driftsform – status for arbeidet 
Ved Gry Røste  
Presentasjon vedlegges. 
 
Evaluering er gjennomført. For arbeidet med ny driftsform blir 4 alternativer presentert. En 
arbeidsgruppe med jurister fra begge parter er nå satt ned for å jobbe med alternativene. 
 
Kommentarer i møtet: 
Viktig at saken kommer tilbake til ASU relatert til den overordnede vurderinger og 
kostnader. ASU ber om at saken om at nye driftsform fremmes for ASU før det går videre. 
Viktig at også hvilken styringsform som ansees fornuftig legges frem, ettersom dagen form 
vurderes som tungvint og tidkrevende.  
 
Saken endres til vedtakssak der ASU støtter SU om videre drift av Kompetansebroen, og 
ber om at valg av endelig driftsform løftet til ASU for endelig vedtak. 
 

05-20 
 
 

▪ Kongsvinger prosessen – status 
▪ LHL-prosessen – status –  
Ved Jørn Limi 
Presentasjon vedlegges. 
 
Orientering om arbeidet med overordnet plan for helsetjenestene i opptaksområdet. 
Balanse ihht riktig kapasitet, med de endringer som kommer når bydeler overføres til Oslo. 
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Kongsvingerprosessen: 
AMK er med i prosjektet for å sikre ivaretakelse av ambulanse kapasitet.  
Regionrådet i Kongsvinger jobber med TØI for å lage en rapport relatert til mulig 
opprettelse av bedre bussforbindelse til Kongsvinger. Fylkeskommunen innlandet er 
involvert. 
En ny motorvei trase for påkobling av E16 til E6 vil også redusere reisetid, og fremstår som 
et viktig element for å lykkes. 
 
LHL-prosessen: 
Ved en overtakelse av lokaler og virksomhet ved LHL sykehuset, vil dette gi tilbud til 
pasienter i alle kommunene tilknyttet Ahus. 
 
Saken tas til orientering. 
 

06-20 
 
 

Kapitel 5 i Overordnet samhandlingsplan – ferdigstilt vedlegg «Handlingsplan 
samhandlingen mellom Ahus og tilhørende kommuner, 2020-2022» 
 
Saksdokument: «Handlingsplan for samhandlingen mellom Ahus og tilhørende kommuner, 
2020-2022.»  
 
Planen er i tråd med nasjonale planer og sykehusets utviklingsplan. Fagrådenes arbeid vil 
bygge på handlingsplanen, og det er allerede startet opp konkrete prosjekter relatert til 
planen. 
 
Saken tas til orientering. 
 

07-20 
 

Digital hjemmeoppfølging - status for prosjektet  
Ved Anne Gunvor Nystrøm, Ullensaker og Bendik Westlund Hegna, Ahus 
 
Presentasjon vedlegges. 
 
Kommentarer i møtet: 
Prosjektets potensiale for bredding til flere fagområder og pasientgrupper vil bli fulgt med 
entusiasme, også hvordan alle parter, sykehus/kommune/pasientene kan få gevinster av 
tiltakene. Viktig at det blir løsninger som kan videreføres, og viktig at dette gjøres i 
fellesskap. 
Svært positivt at fastlegene er en samarbeidspart.  
 
Saken tas til orientering. 
 

08-20 
 
 

Helse- og omsorgsfaglig samarbeidsutvalg og arbeidsutvalget SU - orientering fra møtet 

04. juni 2020 

Ved Bente Heggedal Gerner 

Presentasjon vedlegges. 
 

Tett dialog mellom partene har vært viktig og bra i pandemisituasjonen. 

Kommentarer i møtet: 
Vedr AHUSforum – sykehuset er ikke fornøyd. Hvordan tas dette til følge? Evaluering er 

under gjennomføring og vil være viktig for oppfølging  – sluttføres i august.  

 
Saken tas til orientering. 
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09-20 
 
 

Styringsinformasjon tall og statistikk 
Ved Lars Møgster og Eirik Sandberg 
fra forumet «Styringsinformasjon for samhandling» mellom Ahus og kommunene 
 
Kommentarer i møtet: 
I bilde nr  15 «Avviste henvisninger psykisk helsevern etter årsak» i presentasjonen, bør 
indikatoren  «ikke medisinsk indikasjon» - sees nærmere på. Hva inneholder dette 
resultatet? 

 
Saken tas til orientering. 
 

10-20 
 
 

 Gjensidig informasjonsutveksling 
Follo: ny samhandling legevakt og KAD – tidligere delt tilbudet blir fra 01.01.2021 
organisert felles for regionen på Ski sykehus, bortsett fra Nesodden som har egen drift, 
men mulighet for knyttes seg til fellesprosjektet. 
For øvrig jobber Ahus og eiendomsavdelingen med arealspørsmål tilknyttet Ski sykehus. 
 
Nedre Romerike: Ledersamarbeidsforum psykisk helse og avhengighet har vedtatt å se på 
samarbeid type ACT team eller lignende. Oppstart av et forprosjekt neste uke.  
 
Øvre Romerike: Gardermoregionen med hovedflyplassen, er av Helsedirektoratet bedt om 
å være mottakspunkt for evt smittede på Svalbard LHL er involvert som mulig 
samarbeidspart for å håndtere smittetilfeller med oppfølgingsbehov. 
Fra Ahus:  Viktig å involvere Ahus ifht til intensivbehandling, kan være hensiktsmessig at de 
går direkte til OUS. 
 
Kongsvinger: En avviklingsavtale av nåværende driftsform KAD – Kongsvingerregionen er 
oppe til politisk behandling i respektive kommuner.  
To kommuner ønsker å danne egne KAD og resterende tre ser på et videre samarbeid.  
Fra Ahus: dette er ikke en ønskelig utvikling. Viktig med gode regionale samarbeid, ønske 
om styrking fra Ahus sin side. Ved slikt avtalearbeid bør Ahus inviteres inn for orientering.  
 
AHUS: Sykehuset går ut av beredskap og over i ordinær drift. Har gode planer for mulige 
endringer som kan oppstå. Opprettholder tiltakene. 
 

Annet 

11-20 
 
 

Saker til møtet 10. september 2020 
- Program for Strategiseminar 2021  
- Utviklingsprosjekt psykisk helse/rus, v/ divisjons direktøren 
- Pandemien: bør gjennomføres en evaluering/kort oppsummering av hva vi gjorde 

under pandemien, hva var bra, hva gjorde vi i felleskap. AU tildeles oppgaven med 
gjennomføring eller innspill til hvordan dette kan gjøres? 

 
 

12-20 Eventuelt 
 

  

 


