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1. Saker med tilbakemeldingsfrist 

1. Behandling av gjeldende avtale som omhandler Kommunehelsesamarbeidet 

Avtalen som ligger til grunn for Kommunehelsesamarbeidet utløper 31.12.2017. 
Samarbeidsstyret besluttet i sak 03/2017 prosess for behandling av avtalen. Se vedlagt notat. 

Kommunene bes ta stilling til  

A: en avvikling av Kommunehelsesamarbeidet f.o.m. 01.01.2018 

B: en videreføring av Kommunehelsesamarbeidet etter 01.01.2018.  

Samarbeidsstyrets representanter er ansvarlig for å innhente synspunkter fra de kommunene 
de representerer i Samarbeidsstyret, frist 15. mars 2017. 

Høring snotat.docx

 
2. Oversikt over personer i kommunene med ansvar for velferdsteknologi 

Samarbeidsstyret i KHS-26 vedtok i sak 02/2017 at det utarbeides en oversikt over personer 
med ansvar for velferdsteknologi i kommunene. 

Fint hvis dere kan sende navn og e-mail til  kari@vestregionen.no innen 20. februar 2017. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Orienteringssaker 

1. Utarbeidelse av felles grunnlagsmateriale –høring 

Representanter fra samarbeidsstyret i KHS-26 besluttet desember 2016 at det utarbeides et 
grunnlagsmateriale i forbindelse med utarbeiding av forskrift Rett til sykehjem. Dette til hjelp 
for de kommuner som ønsker dette. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av: Helen 
Kristiansen og Mari Kristine Rollag (Drammensområdet), Erna Vebostad og Heidi Lise 
Knutsen (Kongsbergregionen), Kari Gjerdingen Henriksen (Ringeriksregionen), Kjersti Eide 
(Øvre-Eiker kommune) og Kari Engen Sørensen (Kommunehelsesamarbeidet). 
Arbeidsgruppen har tatt utgangspunkt i et forslag utarbeidet av Kongsberg kommune. Hver 
kommune utarbeider egen forskrift, og vi håper at grunnlagsmaterialet kan være til hjelp. 

Forslaget fra arbeidsgruppen sendes ut i egen e-mail 3. februar.  

2. Orientering om velferdsteknologi-nettverk 

Kommunehelsesamarbeidet koordinerer et nytt nettverk etter innspill fra Lier kommune. 
Hensikten med nettverket er i første omgang erfaringsdeling. Vi har hatt to møter med 
representasjon fra 13 kommuner. Nettverket foreslår relevante temaer til diskusjon. 
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Representant fra KS og Vitensenteret i Drammen inviteres inn i møtene. Alle kommuner er 
hjertelig velkommen til å delta med de representantene de ønsker.  

Planlagte møter i 2017: 21. april, 29. september, 24. november, 11-14, Kunnskapssenteret i 
Asker. Invitasjon sendes ut i forkant av møtene.  

 

3. Saksliste til møte i Overordnet Samarbeidsutvalg 

Neste møte i OSU er berammet til 13.02.2017. Innkalling med saksliste publiseres på 
www.vestregionen.no  

Innk	  til	  møte	  
13.02.2017.docx  

 

4. Referat fra møte i Samarbeidsstyret i Kommunehelsesamarbeidet 

Referat fra møte i Samarbeidsstyret 23.01.2017 blir publisert på www.vestregionen.no 
Samarbeidsstyret besluttet handlingsplan og budsjett for 2017.  

referat	  fra	  møte	  i	  
samarbeidsstyret	  23.01.2017.docx

Vedleg g 	  2	  
handling splan	  og 	  budsjett	  2017.docx 

 

5. Oppfølging av handlingsplan 2017 

Tema1:  Rehabilitering 

Rehabilitering er et felles satsingsområde mellom kommuner og Vestre Viken. Helseforetaket 
har varslet kommunene om et forestående arbeid rundt utviklingsplaner, der rehabilitering er et 
av temaene. Samarbeidsstyret er opptatt av at utviklingsarbeidet må skje i samarbeid med 
kommunene. Samarbeidsstyret har vedtatt at det igangsettes et arbeid på kommunal side. Det 
etableres en arbeidsgruppe som utarbeider et felles grunnlag for status, forventninger og 
utfordringer og ønsker knyttet til rehabilitering. Arbeidet koordineres av koordinator KHS-26. 
Jeg holder dere orientert om status. 

Tema 2: Diagnoseuavhengige pasientforløp 

Samarbeidsstyret har besluttet at det skal utarbeides diagnoseuavhengige pasientforløp. 
Arbeidet ledes av koordinator KHS-26 i 20% stilling. Det nedsettes en arbeidsgruppe. 
Kommunene starter arbeidet, og Vestre Viken involveres etter hvert der dette er naturlig. Jeg 
holder dere orientert om status.  

Tema 3: Bredding av modell for forpliktende samhandling psykisk helse og rus 

Den varslede utviklingsplanen i Vestre Viken vil også omhandle psykisk helse og rus. Både 
kommuner og sykehus har en intensjon om å bredde modell for forpliktende samarbeid, 
utarbeidet i Asker, Røyken og Hurum. Jeg avventer informasjon vedrørende utviklingsplaner i 
møtet i Overordnet samarbeidsutvalg 13.02.2017. 
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6. Portal for styringsinformasjon- samhandling 

Arbeidsgruppen som utarbeider de ulike rapportene i styringsportal møtes 7. februar for å 
ferdigstille alle rapportene. Arbeidsgruppen inviterer til erfaringssamling 10 mars 11-14, 
Kunnskapssenteret i Asker. Det gjennomføres opplæring i Ringeriksregionen 7. februar. Asker 
og Bærum gir beskjed dersom de har behov for intern opplæring i bruk av portalen. Gi meg 
beskjed dersom flere av dere ønsker tilgang. 

 

7. Informasjon om kjernejournal v/Kjetil Axelsen 

Kjernejournal rulles ut i kommunal sektor fra 1. mars 2017 i Vestre Viken Helseområde. 
Utrulling skjer parallelt i kommunene og Vestre Viken HF. I kommunal sektor er det i første 
omgang fastleger og legevakt som skal i gang. Det er foreløpig satt en midlertidig begrensing 
slik at legevakter som er døgnåpen blir prioritert først. KomUt har ansvar for å koordinere og å 
bistå Direktoratet for e-helse i arbeidet. Kjernejournal for pleie- og omsorg er planlagt senere 
og starter når leverandørene her er klare med løsning. KomUt jobber i første fase opp mot de 
kommunene som drifter de ulike legevaktene innen IKT- området. Dette for å sikre at det 
tekniske er klart innen utrulling starter.  

 

 

 

 

 

Hilsen  

Kari Engen Sørensen 

Koordinator Kommunehelsesamarbeidet 

Telefon 41 600 524 kari@vestregionen.no  

 

 


