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Innhold 

 

 

1 BAKGRUNN OG MANDAT 
 

1.1 Bakgrunn 
 

Samarbeidsutvalget (SU) består av representanter fra Oslo kommune, Helse Sør-Øst (HSØ)og 

den operative ledelsen som leverer tjenester til helseforetakene, sykehusene og de kommunale 

virksomhetene. Utvalget har også representanter for brukerne av tjenestene og fra ansattes 

organisasjoner. Samarbeidsutvalget ledes Oslo kommune og Helse Sør-Øst annenhver gang for 

to år av gangen. 

 

Nåværende overordnet avtale om samhandling på helse- og omsorgsområdet mellom Oslo 

kommune og Helse Sør-Øst ble revidert i 2016. Den opprinnelige avtalen ble første gang 

nedskrevet høsten 2008 og gjaldt frem til 2011. Deretter ble avtalen forlenget automatisk 

med ett år av gangen. 

 

De viktigste endringene i den reviderte avtalen var at SU skulle arrangere ett Stormøte i året 

for alle bydelsdirektører, etatsdirektører og direktører i sykehus og helseforetak, samt at 

utvalgets sekretariat skal ligge i Helseetaten, Oslo kommune. Avtalen ble ellers stående 

uendra. 

 

Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid endret i 2020 navn til Byrådsavdeling for helse, eldre 

og innbyggertjenester(HEI).  

 

1.2 Samarbeidsutvalget (SU) 
SU har for 2020 vært satt sammen av representanter for ledelsen ved sykehusene i Oslo-

området: Oslo universitetssykehus HF (OUS), Akershus universitetssykehus HF (Ahus), 

Diakonhjemmet sykehus og Lovisenberg Diakonale sykehus AS, Sunnaas sykehus HF, samt en 

bydelsdirektør fra hver av sykehussektorene. Videre deltar etatsdirektørene i Helseetaten, 

Barne- og familieetaten, Sykehjemsetaten og Velferdsetaten, to representanter fra 

brukerorganisasjonene og fem representanter tilsammen fra tre ansatteorganisasjoner. EHA 

og HSØ deltar med hver sin observatør. 

 

Leder for Samarbeidsutvalget i 2020 har vært Bovild Tjønn, Bydelsdirektør, Bydel Bjerke. 

Medlem av 

Samarbeidsutvalget (SU) 

Stilling Representant for: 

Bovild Tjønn, leder Bydelsdirektør Bydel Bjerke 

Bjørn Atle Bjørnbeth  Administrerende direktør  Oslo universitetssykehus HF 

Anders Mohn Frafjord Administrerende direktør Diakonhjemmet Sykehus AS 

Kari Skredsvig Leder for avdeling for 

samhandling  

Oslo universitetssykehus HF 

Tone Ikdahl Administrerende direktør Lovisenberg Diakonale Sykehus AS 

Bente Heggedal Gerner Avdelingsleder Akershus universitetssykehus HF 

Kirsten Sæther Samhandlingssjef Sunnaas sykehus HF 

Hilde Terese Hamre  Etatsdirektør Helseetaten, Oslo kommune  

Helge Jagmann Etatsdirektør Sykehjemsetaten, Oslo kommune 
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Guri Bergo Etatsdirektør Velferdsetaten, Oslo kommune 

Hege Hovland Malterud Etatsdirektør Barne- og familieetaten 

Marius Trana Bydelsdirektør Bydel Alna 

Ellen Oldereid  Bydelsdirektør Bydel Grünerløkka 

Marie Anbjørg Joten Bydelsdirektør Bydel Ullern 

Helge Sporsheim Representant for 

Fagforbundet, Oslo 

Fagforbundet, Oslo 

Bjørn Wølstad-Knudsen Representant for 

Fagforbundet 

Fagforbundet ved Oslo 

universitetssykehus, Ullevål 

sykehus 

Kristin Hovland Representant for 

Legeforeningen 

Oslo legeforening  

Eirik Aldrin  Representant for Norsk 

Sykepleierforbund  

Norsk Sykepleierforbund ved Oslo 

universitetssykehus HF 

Line Orlund / Bård Eirik Ruud Representant for Norsk 

Sykepleierforbund 

Norsk Sykepleierforbund 

Gerd Liv Valla Brukerrepresentant for 

Oslo kommune 

Rådet for personer med nedsatt 

funksjonsevne / Oslo kommune  

Solveig Rostol Bakken Brukerrepresentant for 

sykehus / helseforetak 

Oslo universitetssykehus HF 

Johan Ludvig Torper/Bjørn 

Sletvold 

Observatør Byrådsavdeling for helse, eldre og 

innbyggertjenester 

Gunvor Øfsti Observatør Helse Sør-Øst RHF  

 

Samarbeidsutvalget har et arbeidsutvalg (AU), som har hatt som oppdrag å forberede møtene i 

Samarbeidsutvalget. Leder av Samarbeidsutvalget har også ledet arbeidsutvalget. Medlemmer 

av arbeidsutvalget har blitt valgt av Samarbeidsutvalget. 

Medlem av arbeidsutvalget 

(AU) 

Stilling Representant for: 

Bovild Tjønn, leder Bydelsdirektør Bydel Bjerke 

 

Marius Trana Bydelsdirektør Bydel Alna 

 

Kari Skredsvig Leder for avdeling for 

samhandling   

Oslo universitetssykehus HF 

Anders Mohn Frafjord Administrerende direktør Diakonhjemmet Sykehus AS 

 

Line Orlund / Bård Eirik Ruud Representant for Norsk 

Sykepleierforbund 

Norsk Sykepleierforbund 

Solveig Rostol Bakken Brukerrepresentant for 

sykehus/helseforetak 

Oslo universitetssykehus HF 

 
Sekretariatet for 

Samarbeidsutvalget 

Tittel Virksomhet 

Stine Wågsås Leder for utvalgets 

sekretariat 

Helseetaten  

 

Grethe Maria Stenberg Sekretariat Helseetaten 
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1.3 Mandat og arbeidsoppgaver for Samarbeidsutvalget  
Samarbeidsutvalget skal bidra til å utvikle hovedstadsområdet i tråd med innhold og føringer i 

samhandlingsreformen. Samarbeidsutvalget skal diskutere utfordringer, prosjekter og 

samarbeidsløsninger som angår, eller kan angå, flere sykehus og virksomheter. 

Samarbeidsutvalget skal være et forum for utveksling av erfaring, kunnskap og ideer, samt ta 

beslutninger der det er nødvendig. 

 

Samarbeidsutvalget skal blant annet:  

 følge opp og bidra til å evaluere og videreutvikle inngåtte samarbeidsavtaler 

 være en idéskaper og ta initiativ til nye samhandlingsformer, nye prosjekter og nye 

områder for samhandling 

 spre informasjon om, samt videreformidle de gode prosjektene og resultatene som 

oppnås, særlig med tanke på implementering i sykehus og virksomheter 

 bidra til å etablere møteplasser og spre kompetanse 

 evaluere samhandlingen og komme med forslag til forbedringer 

 sørge for at informasjon om Samarbeidsutvalget og oversikt over hvem som har fått 

samhandlingsmidler er oppdatert på  Oslo kommunes nettside 

 samarbeidsutvalget skal arrangere Stormøte for alle virksomheter og sykehus som yter 

helse- og omsorgstjenester til Oslos befolkning 

 dele ut samhandlingsmidler  

 

 

2 ARBEID I SAMARBEIDSUTVALGET  
På grunn av pandemien covid-19 i 2020 ble det avholdt to fysisk møte og åtte digitale møter 

totalt i Samarbeidsutvalget (3.2, 17.6, 25.9, 2.11, 4.12) og i arbeidsutvalget (15.1, 15.5, 21.8, 

19.10, 19.11).  

 

2.1 Saker som har vært til behandling/drøfting  
Samarbeidsutvalget har i 2020 behandlet få saker pga. den pågående pandemien.  

Følgende saker har vært oppe i 2020: 

 

Byggeprosjektet i hovedstadsområdet (sykehusutbyggingen av Gaustad, Aker, RAD og regional 

sikkerhetsavdeling) 

 

Bakgrunn for å bygge nytt:  

o måten vi leverer helsetjenester på er i rask omstilling 

o pasientenes og pårørendes forventninger og krav endres 

o teknologien muliggjør nye arbeidsformer og oppgavedeling 

o undervisning og forskning utføres på nye måter 

o vekst i befolkning og aktivitet medfører behov for mer areal  

 

Møteplass Oslo 

Møteplass Oslo har utviklet seg til å bli en drivkraft i utvikling av medisinsk samhandling blant 

fastleger, øvrige leger i kommunen og leger i spesialisthelsetjenesten. Ca. 80 prosent av de 

frammøtte er fastleger/kommunale leger. Det er ønskelig med en større deltakelse fra 

sykehuslegene. I tillegg er det deltakere fra samarbeidende fagfolk/miljø, som sykepleiere, 

fysioterapeuter, jurister, Helsedirektoratet(Hdir), m. fl.  

Møteplass Oslo oppfordrer Lovisenberg sykehus til å etablere Praksiskonsulent (PKO) for å 

kunne knytte seg bedre til Møteplass Oslo-nettverket.  
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Møteplass Oslo omtales i Nasjonal helse- og sykehusplan (2020–2023) som en vellykket modell 

som kan inngå i det nye helsefellesskapet.  

 

Handlingsplan for Aker helsearena 

Prosjekt Samhandlingsarena Aker ble etablert i 2012, og i 2015 gikk den over til å bli en fast 

virksomhet,  Aker helsearena.  

I 2019 hadde Aker  bl.a.  1 300 ansatte, full bruk av operasjonsstuene og 130 000 polikliniske 

konsultasjoner.  

 

Status på KAD 

KAD hadde i starten av 2020:  

o 72 senger, 8 smitteplasser (4 isolat) 

o Tre sengeposter 

o 21 legeårsverk 

o 117 sykepleieårsverk 

o ca. 160 ansatte 

 

Erfaringer/betraktninger rundt covid-19 sett i lys av samarbeidet mellom kommunen og 

sykehusene 

Sykehus: Pandemien traff de enkelte sykehusene forskjellig. Særlig har Oslo 

universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF og Sunnaas hatt mange tilfeller med 

smitte blant ansatte og pasienter.  

Dette er områder som det har vært utfordringer på: 

o mange ansatte til tider i karantene 

o ivareta ansatte  

o å ta vare på andre pasientgrupper 

o nedstenging av avdelinger 

o mangel / lite av nødvendig smittevernutstyr 

o mange pasienter fikk sine behandlingsavtaler avlyst eller utsatt 

o transport 

o frigjøring av senger 

o savner avtale med Sykehjemsetaten 

o barselomsorg − mange valgte å ta hjem tidlig 

o venter på eventuell ny smittetopp 

o Sunnaas hadde kapasitet/ressurs som kunne ha blitt bedre utnyttet 

o savnet kontakt med SU 

 

Bydelene: Bydel Alna synes det etter forholdene har gått bra. Har hatt mange av de samme 

utfordringene som sykehusene/helseforetakene, som: 

o ansatte med smitte / i karatene 

o utstyrsmangel, særlig på smittevernutstyr 

o utfordring at mange brukere av hjemmesykepleie og praktisk bistand ble satt i karatene 

i egen bolig  

o utfordring er å åpne igjen 

o noen bydeler har hatt utfordringer med å bemanne feberklinikkene med nok fastleger 

o lønn  

 

Brukere:  

o mottok mange spørsmål fra eldre 
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o driften og tilbudet på helsestasjonen ble kraftig redusert når veldig mange 

helsesykepleiere ble beordret til koronatelefonen og feberpoliklinikkene. Ved en 

eventuell ny smittebølge bør man huske på at mange barn og unge trenger den bistand 

disse helsesykepleierne kan bidra med via helsestasjonene og skolehelsetjenesten. 

o bekymring for de enslig eldre og oppfølging av dem. 

o ønsket at SU kunne ha vært med å besvare noen av disse spørsmålene. 

 

Rutine for håndtering av Multidose i hovedstadsområdet  

Rutinen har vært oppe i de ulike direktørmøtene og sykehussektorene. Alle ser ut til å ha 

tilsluttet seg den nye rutinen.  

SU hadde ingen innvending til rutinen. 

 

Beredskapsavtalen 

Det kom frem at det er behov for generell gjennomgang av beredskapsavtalen.  

 

Helsefellesskap 

Byrådsavdeling for helse, eldre og Innbyggere har samarbeidet med Helse Sør-Øst RHF og 

utarbeidet en modell for helsefellesskap i Oslo sykehusområde. Det er opprettet et felles 

helsefellesskap mellom Oslo kommune og oslosykehusene.  

Partnere i helsefelleskapet er Oslo kommune med tilhørende bydeler/etater, Oslo 

universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Lovisenberg Diakonale sykehus og 

Diakonhjemmet Sykehus.  

Helsefellesskap består av tre nivåer:  

1. Partnerskapsmøte  

2. Strategisk samarbeidsutvalg   

3. Lokale samarbeidsutvalg  

 

SU er positiv til at fastleger og bruker- og ansatterepresentanter er representert på alle tre 

nivåer.  

Dagens Stormøte vil i ny organisasjon bli lagt under nivå 1.  

Det etableres felles sekretariat for partnerskapsmøtet og strategisk samarbeidsutvalg.  

Helsefelleskapet skal etableres innen 1.1.2021.  

 

Alle sykehusene ønsker å slutte seg til avtalen som følger med helsefellesskapet. Flere har 

begynt å se på hvordan de lokale samarbeidsutvalgene skal formes og hvilke representanter 

som skal delta. Det er viktig å se på hvilke bruker- og ansatterepresentanter som skal være 

representert. Det er noe ulikt syn på hvor tung fastlegenes rolle skal være i de lokale 

samarbeidsutvalgene. Læringsnettverkene bør brukes. De lokale samarbeidsutvalgene bør 

være mest mulig strømlinjeformet, og det er viktig med overordnede føringer. 

AU og SU skal i fungere som et Interim-SU frem til alle lokale samarbeidsutvalg er på plass, 

men ikke lengre enn til februar 2021. Dette er viktig for å koordinere og sikre at planlegging 

blir så lik som mulig. Interim-SU skal ikke ha noe mandat. Det er de lokale samarbeidsutvalgene 

som sitter med mandatet.  

I organiseringen av helsefelleskapet er det nevnt at det skal opprettes et felles sekretariat for 

Partnerskapsmøte og Strategisk samarbeidsutvalg.   
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Det foreligger tilskuddsordning hos Helsedirektoratet for sekretariatsfunksjonen i 

helsefellesskapet. Målet er å styrke samarbeidet mellom kommunen og sykehus/helseforetak 

og samordning i helsefellesskapet gjennom et felles sekretariatsfunksjon.  

 

NAV, handlingsplanen 

Målsetting for 2019-2022: 

 benytte vedtatt samhandlingsstruktur i samhandlingen mellom NAV Oslo og sykehusene 

i Oslo 

 etablere gode samhandlingsmodeller og integrerte tjenester hvor både NAV og sys 

 samarbeidet om medisinsk og tverrfaglig dokumentasjon 

 felles kompetansehevende tiltak 

 

Flere av områdene i handlingsplanen er av ulike grunner ikke igangsatt. 

Det er ønskelig at status for handlingsplanen gjennomgås jevnlig i SU. Sekretariatet i SU bes 

om å komme med forslag til modell for kontinuerlig oppfølging. 

Det kom frem at samhandling mellom NAV Oslo og sykehusene i Oslo også bør bli tatt med i 

helsefellesskap. Samarbeidsavtalen skal følges opp i de lokale samarbeidsutvalg,  

Nye spesialiseringsregler for allmennleger (ALIS) 

Frem til nye spesialiseringsregler for allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin 

trådte i kraft (1. mars 2019), har gjennomføring av spesialistutdanningen i allmennmedisin i 

stor grad vært overlatt til utdanningskandidaten selv. Etter ny forskrift har kommuner og 

helseforetak et tydeligere ansvar for å legge til rette for at legen skal kunne gjennomføre 

spesialistutdanningen. Kommunen plikter å lage individuelle utdanningsplaner, og denne skal 

inkludere institusjonstjeneste. For å møte utfordringene med de nye spesialiseringsreglene, 

startet Ahus høsten 2018 et prosjekt. 

I samarbeid med kliniske avdelinger på Ahus og utvalgte kommuner i opptaksområdet, er det 

kartlagt muligheter for et strukturert utdanningstilbud for ALIS på Ahus. Prosjektet ble 

sluttført i november 2019, forslag ble lagt frem for sykehusledelsen i mars 2020 og som 

vedtakssak i juni 2020.  

 

2.2 Arrangementer 
På grunn av pandemien har Samarbeidsutvalget i 2020 for det meste arrangert digitale AU- og 

SU-møter.  

 
2.2.1 Stormøte 2020 

Stormøtet ble i 2020 arrangert digitalt. Temaet for årets Stormøte var «Helsefellesskap i 

Oslo». Om lag 45 deltakere fra bydeler, sykehus/helseforetak, HSØ og EHA deltok.  

Møteleder var Marius Trana, bydelsdirektør, Alna. Det ble fremlagt en presentasjon av modell 

for Helsefelleskapet i Oslo). Styreledere / ledere i sykehusene og kommunaldirektør i Oslo 

kommune var invitert til å komme med sine betraktninger rundt Helsefelleskapet: Hvilke 

forventninger har sykehusene og kommunen til Helsefelleskapet og hvordan ser de for seg at 

dette kan bidra til ytterligere samhandling og sømløse pasientforløp fremover?  

 

I tillegg var det dialog og diskusjon rundt helsefelleskap og iverksetting f.o.m 1.1.2021. 
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2.2.2 Informasjonsmøte for Samhandlingsmidler 2020 (tidligere kalt 

oppstartseminar/oppstartmøte) 

Informasjonsmøtet (tidligere kalt oppstartseminar/oppstartmøte) er for alle potensielle 

søkere. Bovild Tjønn, leder av SU, ledet møtet, samt la frem hva som var satsningsområder og 

kriterier for Samhandlingsmidler 2020. Prosjektene «Barneansvarlig i Oslos bydeler», 

«Fallforebygging for eldre +65» og  «Avansert hjemmesykehus» delte sine erfaringer om hva 

samhandlingsmidler har bidratt til i disse prosjektene. Det ble også gitt praktiske råd om 

søknader. Det deltok om lag 40 personer. 

 

 

3 SAMHANDLINGSMIDLER 
Tildelingen av samhandlingsmidler har vært en ordning siden 2011. Frem til nå er det blitt 

fordelt om lag 60 mill. kr til ulike samhandlingsprosjekter der sykehus/helseforetak og Oslo 

kommune har vært søker eller samarbeidspartner med hverandre. Det er et ønske at tildeling 

av prosjektmidler skal stimulere til prosjekter som kan fremme gjennomføring av 

samhandlingsreformen. De samhandlingsmidlene Samarbeidsutvalget har til disposisjon, 

kommer fra Oslo kommune og HSØ. 

 

For 2020 ble det satt av om lag 4 500 000 kr til fordeling av samhandlingsmidler. 

Arbeidsutvalget ble av Samarbeidsutvalget gitt fullmakt til å utarbeide kriterier for tildeling av 

midler, samt å utarbeide invitasjonsbrev og søknadsskjema med veiledning til utfylling.  

 

3.1 Generelle kriterier for tildeling av midler i 2020 
For 2020 ble det, som det har vært de senere årene, lagt stor vekt på at prosjektene som 

søkte skulle ha høy fokus på brukermedvirkning og vise til hvordan prosjektet skal evalueres 

med hensyn til:  

 resultat 

 prosjektstyring 

 nytteverdi  

 effekt/overføringsverdi (nytt av året) 

 

I tillegg har det vært lagt vekt på at søknader måtte være forankret på høyt ledernivå i 

kommunen/sykehus/helseforetak. 

 

Søkere som har fått støtte tidligere, kunne søke om tilleggsmidler for å sikre implementering 

av sitt prosjekt. 

Jamfør ny nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023, ble følgende prioriterte pasientgrupper 
satsingsområder for Samhandlingsmidler 2020: 

 barn og unge med langvarig behov for helsehjelp 

 personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer 

 skrøpelige eldre 

 personer med flere kroniske lidelser 

 

Prosjekter som søkte midler måtte i år, som tidligere, inkludere deltakelse fra ett eller flere 

helseforetak/sykehus og én eller flere bydeler/etater i Oslo kommune. 
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3.2 Fordeling av samhandlingsmidler i 2020 
Søknadsfrist for å søke om samhandlingsmidler ble først satt til 15.4.2020. På grunn av den 

pågående covid-19 pandemien ble fristen utsatt til 1.9.2021. Det ble benyttet to eksterne 

konsulenter til vurderingen og til å lage innstillingen. Alle søkere fikk tilsendt informasjon pr. 

mail/brev om resultatet fra fordelingen av samhandlingsmidlene 2019. Det kom inn 17 

søknader. 10. søknader ble avslått og ingen søknader ble avvist.  

 

7. søknader ble tildelt samhandlingsmidler. Det ble til sammen søkt om ca. 17 mill. kr. Det ble 

fordelt om lag 4,4 mill. kr. Jevnt over var det god kvalitet på søknadene. Hver søknad ble først 

vurdert av den enkelte konsulent alene – deretter diskuterte de sine vurderinger og 

innstillinger. Forslag til innstilling var oppe i arbeidsutvalget 10.10.2020. Tildeling ble gjort i 

Samarbeidsmøte 2.11.2020. 

 

Tabellen nedenfor viser virksomheter og prosjekter som fikk tildelt samhandlingsmidler, 

søknadssum og tildelte midler.  

 

Prosjekt Søker  

 

Søknadssum 

(kr) 

Tildelt 

(kr) 

FACT Ung – Samskaping av 

tjenester  

Bydel Gamle Oslo 716 000 700 000 

Sluttevaluering av prosjektet FACT 

Gamle Oslo 

Bydel Gamle Oslo  300 000 200 000 

Brukerstyrte innleggelser i akutt 

psykisk helsevern for personer med 

vedvarende høy voldsrisiko - en 

pilotstudie 

Lovisenberg Diakonale 

Sykehus  

806 000 500 000 

Implementering av prosjektet «kols 

helsekompetanse» 

Lovisenberg Diakonale 

Sykehus, Medisinsk 

avdeling 

 

700 000 700 000 

Integrerte helsetjenester  Diakonhjemmet sykehus, 

Bydel Vestre Aker, Bydel 

Ullern, Bydel Frogner  

 

1 625 000 

 

1 000 000 

Utvikle en samhandlingsmodell for å 

sikre helhetlig ivaretakelse av barn 

og unge med utviklingsforstyrrelser 

og psykiske vansker med 

sammensatt og komplekst 

tilstandsbilde  

Oslo universitetssykehus 

HF, Barne- og 

ungdomsklinikken, Klinikk 

psykisk helse og 

avhengighet og Avdeling 

samhandling, 

helsekompetanse og 

likeverdige helsetjenester  

 

 

 

1 500 000 

 

 

 

1 000 000 

Samhandlingsprosjekt om 

barnefedme 

Oslo universitetssykehus, 

Barne- og 

ungdomsklinikken 

 

1 823 000 

 

1000 000 

Hjem fra sykehus med mat i sekken 

– matpose-prosjekt for pasienter i 

risiko for underernæring  

Lovisenberg Diakonale 

Sykehus  

 

56 000 

 

56 000 
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3.3 Kort om prosjektene som har fått samhandlingsmidler i 2020 
Bydel Gamle Oslo 

Samarbeidspartner/e: Lovisenberg Diakonale Sykehus, Nic Waals Institutt m. fl. 

Prosjekt: FACT Ung – Samskaping av tjenester 

Kategori: Barn og unge med langvarig behov for helsehjelp 

Tema: Fleksibel aktiv oppsøkende behandling  

Hensikt: Bedre og mer effektiv behandling og oppfølging av ungdom med alvorlige psykiske 

utfordringer, som ikke lett tar imot ordinære/eksisterende tjenester. 

 

Bydel Gamle Oslo: 

Samarbeidspartner/e: Lovisenberg Diakonale Sykehus, Lovisenberg DPS 

Prosjekt: Sluttevaluering av prosjektet FACT Gamle Oslo 

Kategori: Personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer 

Tema: Sluttevaluering av prosjektet FACT Gamle Oslo 

Hensikt: Formålet er å få utarbeidet en god og anvendbar sluttevaluering av prosjektet FACT 

Gamle Oslo, som både kan brukes internt i bydel og helseforetak, og være til nytte for andre i 

inn- og utland. Dette gjøres for å sikre en best mulig gevinst av den langvarige og store felles 

samhandlingssatsingen dette prosjektet har vært. Teamet FACT Gamle Oslo er det første 

teamet som ble etablert i Norge, det første til å bli sertifisert av sertifiseringssenteret i 

Nederland www.ccaf.nl og er det mest modelltro teamet i Norge. 

 

Tidligere tildelt sum: NOK 700 000 i 2014 

 

Lovisenberg Diakonale Sykehus 

Samarbeidspartner/e: Bydel St. Hanshaugen, Grünerløkka, Gamle Oslo,  

Lovisenberg Diakonale Sykehus, DPS   

Prosjekt: "Brukerstyrte innleggelser i akutt psykisk helsevern for personer med vedvarende 

høy voldsrisiko - en pilotstudie” 

Kategori: Personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer 

Tema: Utprøving av samhandlingsmodell med brukerstyrte akuttinnleggelser 

Hensikt: Å prøve ut om en ny samhandlingsmodell med brukerstyrte akuttinnleggelser for 

pasienter med høy voldsrisiko i psykisk helsevern kan føre til bedre helsehjelp for målgruppen, 

færre ansattskader, og redusert ressursbruk sammenlignet med ordinære akuttinnleggelser. 

 

Diakonhjemmet sykehus, Bydel Vestre Aker, Bydel Ullern, Bydel Frogner 

Samarbeidspartner/e: Helseetaten 

Prosjekt: Integrerte helsetjenester 

Kategori: Personer med flere kroniske lidelser 

Tema: En pilot som tester ut arbeidsformer tilpasset kunnskap fra innsiktsrapport utarbeidet i 

samarbeid mellom bydeler og sykehus. 

 Hensikt: Formålet med prosjektet er å etablere arbeidsformer som gir robuste integrerte 

tjenester for brukere av helse og omsorgstjenester i kommunen og somatiske 

sykehusavdelinger 

 

Oslo universitetssykehus HF, Barne- og ungdomsklinikken, Klinikk psykisk helse og avhengighet 

og Avdeling samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenester 

Samarbeidspartner/e: Barne- og familieetaten, Bydel Bjerke, Bydel Grünerløkka, Byde Søndre 

Nordstrand og Bydel Sagene 
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Prosjekt: Utvikle en samhandlingsmodell for å sikre helhetlig ivaretakelse av barn og unge med 

utviklingsforstyrrelser og psykiske vansker med sammensatt og komplekst tilstandsbilde 

Kategori: Barn og unge med langvarig behov for helsehjelp 

Tema: Samhandlingsmodell for helhetlig oppfølging av barn og unge mellom 

spesialisthelsetjenesten og fire bydeler 

Hensikt: Å utvikle og prøve ut en modell for samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og de 

fire deltakende bydelene. Samhandlingsmodellen skal sikre helhetlig oppfølging av barn og 

unge med utviklingsforstyrrelser (psykisk utviklingshemming og/eller 

autismespekterforstyrrelser) og psykiske vansker, som har et sammensatt og komplekst 

tilstandsbilde. Modellen tar spesielt for seg overgangen fra barn til ungdom (10-18 år), og den 

tar også for seg barnet/ungdommens omsorgspersoner. 

 

Oslo universitetssykehus, Barne- og ungdomsklinikken 

Samarbeidspartner/e: Bydel Bjerke og Bydel Grünerløkka 

Prosjekt: Samhandlingsprosjekt om barnefedme 

Kategori: Barn og unge med langvarig behov for helsehjelp 

Tema: Barnefedme 

Hensikt: I 2020/21 å implementere alle nevnte samhandlings-elementer og evaluere effekt, for 

å se hvilke som har best effekt, og hvilke som bør forbli permanente.  

Øke brukerinvolvering gjennom å videreutvikle, validere og implementere verktøy for 

pasientenes egen opplevelse av helseeffekt. 

 

Lovisenberg Diakonale Sykehus 

Samarbeidspartner/e: Bydel St. Hanshaugen og Bydel Sagene 

Prosjekt: Hjem fra sykehus med mat i sekken – matpose-prosjekt for pasienter i risiko for 

underernæring. 

Kategori: Skrøpelige eldre 

Tema: Implementering av matposer for utskrivningsklare pasienter i risiko for underernæring 

Hensikt: Prøve ut en ordning med matposer fra sykehuset for å sikre spesielt sårbare pasienter 

et tilstrekkelig matinntak de første dagene etter utskrivelse, inntil pasienten selv finner en 

løsning eller hjelpetiltak fra bydelen er etablert 

 
 

4 ØKONOMI 
Samarbeidsutvalget fikk i 2020 kr 3 000 000 av Oslo kommune v/HEI, og kr 2 761 000 av HSØ. 

Av disse midlene ble det satt av om lag 4 500 000 kr til Samhandlingsmidler 2020.  

 

4.1 Genrell informaskon 
De resterende midlene er brukt til: 

 drift av sekretariatene for Tvisteutvalget og Samarbeidsutvalget.   

 utgifter i forbindelse med konferanser/seminarer/møter  

 møtehonorar for brukerrepresentanter 

 saksbehandling av Samhandlingsmidler 2020  

 Økonomisk støtte (driftsutgifter) til Møteplass Oslo 
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