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1)

 ASU og Direktørmøte har besluttet at retningslinjer innen fagspesifikke områder som innebærer en 
utfylling og konkretisering av allerede inngåtte avtaler mellom partene behandles og godkjennes av 
SU/SF, dog slik at godkjenning krever enstemmighet. 

 



1. Innledning: 
 
Dette er en retningslinje for forpliktende samarbeid generelt og spesielt i forhold til voksne 
brukere med behov for sammensatte tjenester, og deres pårørende. 
 
Målet med en forpliktende samhandling er å sikre at: 

 Brukere og pårørende opplever et samordnet tjenestetilbud når det er behov for 
sammensatte tjenester 

 Tjenestene samarbeider systematisk, regelmessig, bedre 
 
2. Forankring: 
 
Retningslinjene bygger på nasjonale lover og lokale avtaler mellom bydel/kommune og Ahus. 

 Herunder spesielt: Retningslinjer for helhetlig pasientforløp mellom Ahus og Bydel 
Alna, Grorud, Stovner (per 7. mai 2012), med bakgrunn i Tjenesteavtale nr. 2 mellom 
Oslo kommune og Ahus (gjeldende fra 1.1.2012).2 

 Avtale for samhandling om pasienter med psykisk lidelse og/eller avhengighetslidelse 
som har behov for tjenester både fra bydel/etater og spesialisthelsetjenesten.  

 Prosedyre som beskriver rutine for melding av utskrivningsklare pasienter, og gjelder 
for alle pasienter, også for pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling/TSB.  

 Samarbeidsavtale NAV (Målgrupper for avtalen: Psykisk helse, spesielt i aldersgruppen 
opp til 30 år; Muskel- og skjelettlidelser med kroniske/langvarige smertetilstander og 
Bedre samhandling vedrørende medisinske opplysninger og uttalelser til NAV og 
innholdet i disse).  

Nittedal kommune inngår i avtalene mellom Ahus og de øvrige kommunene. For fullstendig 
oversikt se «kompetansebroen». 
 
 
3. Ledersamarbeidsforum (LSF): 
 
LSF forankres i berørte organisasjoners ledelse og skal rapportere til Samarbeidsforum(SF) 
for Oslo/bydelene og Ahus. 
 
3.1 Målsetting: 
 
Ledersamarbeidsforum er en videreføring av avtalen/ retningslinje for forpliktende 
samhandling mellom bydelene Grorud, Stovner, Alna, Nittedal kommune og DPS 
Groruddalen og ARA Groruddalen.  
 
Grunnlaget for samhandling baseres bl.a. på veilederen «Sammen om mestring» lokalt 
psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne (Helsedirektoratet, 2014) 
I HSØ RHF’s utviklingsplan 2035 er et av satsningsområdene: «Samarbeidet om de som trenger 
det mest – integrerte helsetjenester». 
 
______________________ 
2 Direktørmøtet besluttet på møte 26. februar 2015, sak 2/15, at Pasientforløpsforum rusavhengighet/psykisk 
helse (opprinnelig kalt Samarbeidsforum rusavhengighet og psykisk helsevern) skal fortsette som 



ledersamarbeidsforum(LSF) som del av Retningslinje for samarbeidet mellom bydelene Grorud, Stovner, Alna, 
Nittedal kommune og Ahus v/DPS og ARA Groruddalen. 
______________ 
 
 
3.2 LSF skal: 
 
Fremme, utvikle og forplikte samhandlingen i tråd med formålene i tjenesteavtalen: 
 
• Drøfte løsninger rundt pasientflyt på et generelt grunnlag 
 
• Orientere om og drøfte saker vedrørende utviklingen av tjenestene innenfor psykisk helse 
og rus/ avhengighet, og ev fremme forslag om felles tjenestetilbud (til SF/Direktørmøte) 
 
• Endring i tjenestene som er av betydning for samarbeidet skal drøftes mellom partene før 
vedtak, der det praktisk lar seg gjøre 
 
• Legge til rette for og beslutte eventuelle tiltak for samarbeid om kompetanseutvikling (se 
punkt 6.7 veiledning og kompetanseutvikling) 
 
• LSF fungerer utover møtene som et nettverk 
 
 
3.3 Organisering: 
 
Samarbeidsforumet skal ha kvartalsvis møter for fortløpende drøfting/evaluering av 
overordnede samarbeidsspørsmål. 
 
 
Utvidet LSF holdes 1 gang i året. 
 
I utvidet LSF inviteres ledere fra de ulike sykehusavdelingene i divisjonen og representanter 
for overgripende etater. Møtene ledes av representant for Ahus. 
 
Det forløpende/operative samarbeidet er organisert i samhandlingsteam mellom 
bydelene/Nittedal kommune, DPS Groruddalen og ARA Groruddalen.  
 
3.4 Deltakere i LSF: 
 
Ledere for tjenester rettet direkte mot pasienter med rusavhengighet/psykisk sykdom i 
bydeler/kommune og Ahus v/divisjon Psykisk helsevern 
 
3.5 Deltagelse i utvidet LSF: 
 
Brukerrepresentant, sykehusavdelinger og overgripende etater, bydel-/kommuneoverleger, 
samt NAV og relevante samarbeidsparter i kommune/ bydeler inviteres til aktuelle saker. 
 
 



 
4. Samhandlingsteam 
 
4.1 Målgruppe for samhandlingsteamet: 
 
Personer over 18 år med alvorlig eller mindre alvorlig vedvarende psykisk lidelse, alene eller 
samtidig med rusmiddelproblemer og behov for sammensatte tjenester tilsvarende 
beskrivelser i «Sammen om mestring» forløp 3 ; personer over 18 år med betydelig 
funksjonssvikt som viser seg ved f.eks lav evne til egenomsorg, lav arbeidsevne, lav bo-evne 
og/eller tegn på vedvarende stort behov for sammensatte tjenester (som viser seg ved f. eks 
mange innleggelser i døgnenhet, manglende evne til å oppsøke eksisterende tilbud). 
 

4.2 Målsetting for samhandlingsteam: 
 

 Komme fram til en omforent forståelse av brukers behov (definert som psykisk 
lidelse/ rus, funksjonsnivå og behov for helse- og omsorgstjenester og andre 
offentlige ytelser), avklare ansvar og fordele oppgaver i saker hvor: 
 
- Det ordinære samarbeidet gjennom Individuell plan (IP) og ansvarsgrupper 
ikke har gitt tilstrekkelige løsninger 
 
- Det eksisterende tilbud ikke ivaretar brukers behov for helsehjelp og andre 
offentlige ytelser. Det vil si saker hvor samhandling over tid og ofte fleksible 
løsninger fra tjenestene er nødvendig for å nå bruker 


 Følge opp utfall av sakene og de konkrete oppgavene som er fordelt 

 
 Samahandlingsteam forholder seg til det til enhver tid gjeldende lovverk for 

personvern og taushetsplikt  
 
 
4.3 Deltakere: 
Ledere med beslutningsmyndighet innenfor sakene som tas opp. Aktuelle behandlere 
herunder også fastleger, og tjenesteytere deltar ved behov. 

 Flytkoordinator3  
 Leder Spesialpoliklinikken ved DPS  
 Leder SAAT (Seksjon for Akutte og Ambulante tjenester) ved DPS  
 Leder Ruspoliklinikken  
 Ledere med ansvar for psykisk helsearbeid og rustjenester i bydelene/kommunen 
 Leder forvalterfunksjoner (inklusive boligtildeling)  
 Den utøver som kjenner den aktuelle saken 
 DPS Forløpskoordinator 
 NAV  

 
4.4 Møtefrekvens 

 Månedlig 
 



4.5 Praktiske forhold 
 Møtene holdes på DPS med hver av bydelene/kommunen og ARA, på samme dag til 

faste tider  
 Flytkoordinator3 leder møtene  
 Flytkoordinator fører oversikt over antall og type saker (alder, kjønn, kort beskrivelse 

av problemområder (HONOS, IP, kriseplan, bolig, økonomi, daglig aktivitet))  
 Dokumentasjon foretas i de ordinære journalsystemene, av aktuelle involverte 

tjenester  
 Det føres anonymisert referat fra møtene. Referatene inneholder:  

- Hvilken tjeneste som har meldt saken  
- Tema for vurdering 
- Resultat av drøftingene 
 

 
________________ 
 
3 Flytkoordinator definert som en funksjon lagt til medisinskfaglig rådgiver/psykologfaglig rådgiver eller annen 
egnet spesialist ved DPS som deltar på ukentlige flytmøter i Divisjon psykisk helsevern, Ahus. 
_________________ 

 
 
5. Gjensidig tilgjengelighet og kvalitet i samhandlingen 
 
5.1 Gjensidig tilgjengelighet per telefon 

 Flytkoordinator og leder for bydelens/kommunens psykiske helsearbeid kan ta 
løpende kontakt ved behov. Hensikten er drøfting og oppdatering av enkeltbrukeres 
behov.  
 

5.2 Formøter før ansvarsgruppemøter 
 Der tjenestene ikke kjenner godt nok til hverandres rammer og ansvar, kan hver av 

partene be om at det avholdes formøter før ansvarsgruppemøter med brukere og 
pårørende. Hensikten er å unngå at bruker og pårørende tar del i tjenestenes 
samhandlingsproblemer 
 

5.3 Plikt til å drøfte i egen organisasjon 
 Når tjenestene som tilbys ikke er tilpasset brukers behov, plikter representant for 

tjenesten å ta med dette tilbake i egen organisasjon. 
 

5.4 Evalueringsmøter 
 Når samhandlingen rundt en konkret bruker ikke har fungert tilfredsstillende, kan 

hver av de involverte partene be om et møte for å evaluere samhandlingen. De 
øvrige involverte partene plikter da å stille på dette. 
 
 

6. Kompetansedeling og utvikling av samhandling på tjenestenivå 
6.1 Gjensidig hospitering 



 Bydelene/kommunen og DPS og ARA deltar i ordningen Gjensidig hospitering mellom 
Ahus og bydelene/kommunen 
 

6.2 Felles internundervisning 
 Bydelene/kommunen, DPS og ARA inviteres til hverandres undervisning og 

fagseminarer etter nærmere avtale 
 

6.3 Felles fagdager 
 Årlige fagdager mellom alle bydelene/kommunen og DPS og ARA – felles eller hver 

for seg etter nærmere avtale 
 

6.4 Veiledningsgrupper 
 Det er gjensidig veiledningsplikt ved behov.  
 Veiledning avtales nærmere avtale med aktuelle ledere. Veiledningen kontraktfestes 

 
 
7. Evaluering 
Samhandlingsteamets funksjon evalueres halvårlig. Gjenstand for evalueringen er: Antall 
saker til behandling og evne til samhandling rundt konkrete brukere. 
Evalueringen rapporteres til SF. 
 
8. Varighet og oppsigelse 
Retningslinjen gjelder for ett år av gangen og følger øvrige avtalers prosedyrer for fornyelse 
eller oppsigelse 


