Handlingsplan for samarbeidsavtale mellom NAV Oslo, Oslo Kommune og sykehusene i Oslo 2019-2022
Ansvarlig for handlingsplanen: Partene i avtalen
Målsetting for 2019-2022:





Benytte vedtatt samhandlingsstruktur i samhandlingen mellom NAV i Oslo og sykehusene i Oslo
Etablere gode samhandlingsmodeller og integrerte tjenester hvor både NAV og sykehusene deltar
Styrke samarbeidet om medisinsk og tverrfaglig dokumentasjon
Felles kompetansehevende tiltak

Tema
Samhandlingsstrukturer

Tiltak for gjennomføring
Ansvarlig
NAV i Oslo inviteres til
Partene i samarbeidsavtalen.
samhandlingsutvalget når det er
aktuelle temaer på agendaen.
For øvrig kan NAV i Oslo be om
at aktuelle saker settes på
agendaen.

Tidsplan
Innen 31.12.19

NAV inviteres inn i
samarbeidsfora somatikk og
samarbeidsfora psykisk helse.

Innen 31.12.19

Kommunikasjon

Partene har ansvar for å
kommunisere
samarbeidsavtalens
målsetninger med tilhørende
aktiviteter i egen organisasjon.

Samhandlingsmodeller og
integrerte tjenester

Individuell jobbstøtte (IPS)
etableres i alle sykehussektorer
og det inngås lokal

Partene i samarbeidsavtalen

Merknad
Besluttet i SU 12.06.19

Innen 31.12.2019

NAV-ledere og leder av DPS.

Innen 31.03.20

Arbeidet er påbegynt i
alle sektorer

samarbeidsavtale mellom DPS
og tilhørende NAV-kontor.

Direktør i NAV Oslo initierer
dialog med sykehusene.

Innen 31.03.20

Samarbeidsutvalget

Innen 31.12.20

Samarbeidsutvalget

Innen 31.12.20

Enhetsledere i NAV og leder
av DPS.

30.06.20

NAV i Oslo og sykehusene
utreder muligheter for å
opprette «Helse I arbeid» som
et tilbud i Oslo.
Samarbeid om medisinsk og
tverrfaglig dokumentasjon

Kompetansehevende tiltak

Samarbeidsutvalget må beslutte
hvordan partene skal sikre
bedre samarbeid om medisinsk
dokumentasjon,
kompetanseheving og
samhandlingsmuligheter som
ligger i nye digitale løsninger.
Herunder vurdere aktuelle tiltak
som bør iverksettes.
Samarbeidsutvalget må vurdere
følgende forslag:
 behov for felles
kompetansehevende
tiltak for NAV og Helse
 samarbeide om arbeid
og helse i pasient og
pårørendeopplæring
 arbeid og helse settes
opp som tema i
«Møteplass Oslo

Det opprettes lokale
samhandlingsmodeller mellom
DPS og tilhørende NAV-kontor

NAV har mottatt
øremerkede midler og
ansatt HelseIArbeidkoordinator.

Det bør vurderes
samhandlingsmodeller mellom
tjenester for målgruppene
muskel- og skjelettlidelser og
pasientgrupper med kroniske
smertetilstander.

Ledere i NAV og aktuelle
ledere i sykehus.

31.12.21

