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Samarbeidsforum barn og unge i Oslo universitetssykehus (OUS) sykehusområde – 
Mandat 
 
 
Bakgrunn 

Samarbeidsforum barn og unge har sin forankring i dokumentet «Utviklingsplaner for 
helseforetakene, Strategier, planer og regionale føringer» vedlagt Oppdragsdokument 2017. 
Helse Sør-Øst RHF. 
Helseforetaket pålegges å etablere samarbeidsforum mellom spesialisthelsetjenesten for barn 
og unge i helseforetakene og barne- og ungdomstjenesten i kommunene (vedlegg 1.side 16) 
Inngåtte samarbeidsavtaler både innen somatisk- og psykisk helse barn og unge skal legges til 
grunn og være retningsgivende for samarbeid og utvikling av tjenestetilbud. 
 
Samarbeidsforum barn og unge er et rådgivende forum for Lokalt samarbeidsutvalg. 
Forumets beslutningsmyndighet er forankret i etablerte ledelsesstrukturer og skal primært 
bidra til utvikling og tilrettelegging for samhandling og samarbeid, samt ha ansvar for å følge 
opp vedtak og beslutninger fra Lokalt samarbeidsutvalg 
Forumet er dessuten videre beskrevet i føringer for Helsefellesskap i Hovedstadsområdet.  
 

Hensikt 

Samarbeidsforum skal sikre hensiktsmessig samhandling innen arbeid med barn og unge 
mellom sykehus og bydeler/etater med spesiell vekt på tydelig ansvars- og oppgavedeling. 
Samarbeidsforum barn og unge skal være et møtested hvor samarbeidsutfordringer mellom 
OUS og kommunen(e) rundt barn og unge adresseres og drøftes samt skissere hvordan 
utfordringer bør håndteres og løses.  
 
 
Sammensetning 
  
Samarbeidsforum for barn og unge består av lederne for de utøvende tjenester i OUS 
områdebydeler og sykehuset. Fra bydel møter bydelsoverlegen, samt 1-2 ledere fra hver bydel 
innenfor tjenestene barne- og unge feltet.  Aktuelle tjenester er Helse- og omsorgstjenesten, 
Helsestasjoner, bydelsbarneverntjenesten, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) Eventuell 
stedfortreder skal være fra samme ledernivå. Barnehage/skole, familiesentre, den statlige 
delen av Arbeids- og velferdsetaten (NAV), de kommunale sosialtjenestene og andre statlige 
tjenester som for eksempel Statped, har møterett og inviteres inn på sak. Forumet skal ha en 
fastlegerepresentant.  

Stab fag, pasientsikkerhet og samhandling 
Avdeling Samhandling 
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Fra OUS møter representant for Avdeling for Samhandling, samt dessuten Samhandlingsoverlege  

Avdelingsledere fra Barne- og ungdomsklinikken og Klinikk psykisk helse og avhengighet 
møter med 1-2 representanter.  
Lovisenberg sykehus v/Nic Waal - og Diakonhjemmet sykehus skal være representert, men 
kan representere hverandre.  
Forumet skal ha brukerrepresentant.   
Kommunalt NAV fra ledernivå inviteres inn avhengig av på sak.  Helseetaten og Barne- og 
familieetaten har møterett med en representant hver fra overordnet nivå eller stedfortreder 
for denne. 
 
Alle OUS sine sektorbydeler deltar i møtene, de øvrige bydeler møter representert med en fra 
hver sektor.  
 
Det er etablert et arbeidsutvalg (AU) for Samarbeidsforum barn og unge.  
Arbeidsutvalget oppnevnes av forumet og skal forberede saker til forumets møter. 
Arbeidsutvalget kan, basert på sakenes karakter, invitere aktuelle samarbeidsparter inn i 
arbeidet. AU ledes av representant fra Avdeling Samhandling. 
 
Arbeidsutvalget skal bestå av to representanter fra kommunen og en representant fra 
samarbeidende sykehus. OUS skal være representert ved to representanter fra klinikkene, en 
fra Klinikk psykisk helse og avhengighet og en fra Barne- og ungdomsklinikken, samt en 
representant fra Avdeling samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenester.  
Møteansvar og sekretariatsfunksjonen følger møtene slik at innkalling, referat og 
gjennomføring rulleres.  
 
 

Arbeidsområder 
Veiledende møtemal: 
1. Godkjenning av referat fra forrige møte 
2. Møtearrangør presenterer sin virksomhet (inntil 15 min) 
3. Oppfølging av samarbeidet om pasienter knyttet til helhetlige pasientforløp på systemnivå  
4. Status samhandlingsprosjekter og utviklingsarbeid 
5. Gjensidig informasjon om prosjekter/organisasjonsendringer som kan berøre samhandlingen 
6. Saker som AU har satt på agenda på vegne av møteeier 
7. Eventuelt 
 
 Ønskes en problemstilling diskutert, må det fremmes et forslag om sak til AU. 
 
Hva vil vi oppnå  
Samarbeidsforum barn og unge vil tilstrebe økt fokus på ansvar og oppgavedeling mellom de 
deltagende partnere, herunder forpliktelsene nedfelt i pakkeforløpene. Bidra til god 
informasjonsutveksling mellom sykehuset og bydelene/etatene og fastlegene. 
 
Sikre gode rutiner for elektronisk samhandling og øvrig kommunikasjon, samt delta i utvikling av 
digital samhandling. 

 
Drøfte konsekvenser av og behov for samarbeidsavtaler, felles planverk og felles 
prosedyrer/retningslinjer basert på:  

 nasjonale føringer, 
 pakkeforløp, 
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 strukturelle endringer, både på spesialistnivå og kommunalt nivå,  
 Lov- og forskriftsendringer. 

 
Initiere samhandlingsprosjekter, felles fagdager og bidra til å sikre systematisk fokus på 
forbedringsarbeid innen samhandlingsfeltet. Bidra til utvikling i samarbeidet ved å ta selvstendige 
initiativ og fremme saker for Lokalt samarbeidsutvalg.  
 
Bidra til å utvikle samhandlingskompetanse.   
 
Tilrettelegge for gjensidig kompetanseutveksling og hospiteringsordninger.  
 
Forberede saker på oppdrag fra Lokalt samarbeidsutvalg. 
 
Forslag arrangørrekkefølge hver 3. mnd. 
1. Østensjø  

2. Sagene 

3. Søndre Nordstrand  

4. Nordre Aker 

5. Nordstrand 

6. Bjerke 

7. OUS 

 

 

Modell og mandat evalueres etter 1 år fra iverksettelse. 

 

 
 
Vedlegg  
https://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/008-2017%20Vedlegg%20-

%20Strategier,%20planer%20og%20regionale%20føringer%20for%20HFenes%20utviklingsplaner.pdf 

https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/psykiske-lidelser-barn-og-unge 
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