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Forslag mandat – Samarbeidsform psykisk helse og avhengighet 
 

  
Hensikt  

Samarbeidsforum skal bidra til å fremme samhandling og sikre hensiktsmessig samarbeid mellom sykehuset og 

bydelene, rettet direkte mot tilbud innen rusavhengighet og psykisk helse.  

Gjeldene lovverk, Samhandlingsreformens intensjon og virksomhetenes samarbeidsavtaler er retningsgivende 

for samarbeidet. 

 

 

Struktur 

 
Samarbeidsforum for fagområdene rusavhengighet og psykisk helse deles i to møter: Ett møte med bydelene 

Sagene, Nordre Aker og Bjerke, og ett møte med bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand.  

Klinikk psykisk helse og avhengighet (KPHA) er representert i begge møtene. I etablering av Samarbeidsforum 

er leder av forumet avdelingsleder v DPSet, og avdelingen har sekretærfunksjonen. Begge oppgavene kan etter 

hvert gå på omgang etter avtale. Samarbeidsforum etablerer et arbeidsutvalg med representanter fra Oslo 

kommune og fra KPHA, totalt fire personer. Utvalget utarbeider i fellesskap saksliste til møtene. 

Arbeidsgrupper/ prosjektgrupper kan etableres når det vurderes hensiktsmessig. Alle deltagerne har et 

medansvar for å melde saker i forkant av møtet.  

Det avholdes minimum fire møter per år. 

 

 
Representasjon/sammensetning 

Samarbeidsforum skal sammensettes av lederne for de utøvende tjenester innen rusavhengighet og psykisk 

helse. Alle deltagere i samarbeidsforumet skal ha nødvendige fullmakter fra egen virksomhet til å kunne uttale 

seg. 

Klinikken er representert på følgende måte: Klinikkleder, avdeling sykehusbehandling, aktuelt DPS, Avdeling 

psykisk helse barn og unge og Avdeling rus og avhengighet. Stab i Klinikk psykisk helse og avhengighet er 

representert med fagrådgiver samhandling. Stab samhandling er representert med en person. 

Bydelene stiller hver med to representanter. Det er primært leder fra bestiller / eller tilsvarende og 

bydelsoverlege. 

Sykehjemsetaten, Velferdsetaten, og Helseetaten innkalles til alle møtene. De velger ut fra sakslisten sin 

deltakelse til det enkelte møtet  

Andre representanter i Samarbeidsforum er en praksiskonsulent og to brukerrepresentanter. KPHA og Oslo 

kommune stiller med en brukerrepresentant hver.  

Andre personer/instanser innkalles til møtet ved behov ut fra dagsorden.  
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Innhold  

Samhandlingsreformen og inngåtte samarbeidsavtaler skal være retningsgivende for samarbeid og utvikling av 

tjenestetilbud. 

 

Møtene er fora for: 

 Aktuell informasjonsutveksling mellom sykehuset og bydelene   

 Informasjonsutveksling om endringer/ planarbeid som påvirker samarbeidet og målgruppen 

 Gjensidig informasjon om nye nasjonale retningslinjer og rapporter, pasientforløp, kartlegginger m.m 

 Behandling av pasientadministrative rutiner knyttet til tjenester rettet direkte mot pasienter som har 

kontakt både i sykehuset og bydelene/ Oslo kommune    

 Etablering av felles pasientrettede prosjekter og prosedyrer som sikrer god koordinering og gode 

pasient- og brukerforløp i samsvar med faglige retningslinjer, lover og avtaler. 

 Drøfte utfordringer i overgangen mellom sykehus og bydel på prinsipielt nivå (ikke enkeltpasienter) 

 Tilrettelegge for kompetanseutvikling og veiledning. 

 Være initiativtaker til etablering av felles arbeidsgrupper, fag dager og samhandlingsprosjekter 

 Forberede saker på oppdrag fra direktørmøtet  

 

Ordningen prøves ut og evalueres i løpet av 2013. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


