
  Nyhetsbrev 27.06.2017 

	  

	  
KOMMUNEHELSESAMARBEIDET	  ·∙	  	  26	  KOMMUNER	  I	  VESTRE	  VIKEN	  HELSEOMRÅDE	  

Besøksadresse:	  Kunnskapssenteret	  Asker,	  Drammensveien	  915,	  1383	  Asker	  e-‐post:	  kari@vestregionen.no	  	  
http://vestregionen.no/helse/kommunehelsesamarbeidet   Side 1 av 3 • 

	  

1.Saker med tilbakemeldingsfrist  
Ingen saker  

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

2. Orienteringssaker 

1. Referat fra Ordførermøtet (eiermøtet) i KHS-26 15.06.2017 

Ordførere besluttet 15. juni å videreføre KHS-26 frem til juni 2018. Vedlagt ligger referat fra 
møtet. Eventuell videre drift og organisering av KHS-26 besluttes i felles ordførermøtet                            
14.06.2018.   

 
2. Presentasjoner på dialogmøtet 15.06.2017 

Tema for det årlige dialogmøtet mellom ordførere i 26 kommuner og styret i Vestre Viken var 
Utviklingsplan Vestre Viken. Cecilie Øien holdt et fint innlegg på vegne av alle kommunene. 
Vestre Viken sitt innlegg ble presentert av Nils Wisløff.  Vedlagt ligger presentasjonene. 
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3.Informasjon vedrørende Utviklingsplan Vestre Viken 

Samarbeidsstyret KHS-26 er oppnevnt som referansegruppe knyttet til arbeidet rundt 
Utviklingsplan Vestre Viken. Kristin Nilsen og Cecilie Øien kommunalsjef i Bærum og 
Jevnaker, er kommunenes representanter i styringsgruppen. Det er avholdt to møter i 
referansegruppen. Neste møte er 28.08.2017.  

Informasjon om status Utviklingsplanen er å finne på www.vestreviken.no/utviklingsplan  

Berammede arbeidsmøter/workshops i forbindelse med utviklingsplanen: 

Rehabilitering 

Minner om arbeidsmøte rehabilitering 29. august kl. 10-13, Kunnskapssenteret Asker (utsatt 
fra 9. juni 2017). Hold av dagen. Ny invitasjon med påmelding sendes ut i starten av august. 

  
Psykisk helse og rus 

KHS-26 har i samarbeid med Vestre viken planlagt en workshop 21.09.2017 kl 10-15, 
auditoriet Drammen sykehus. Tema for samlingen er nye samhandlende arbeidsformer i 
psykisk helsevern og TSB.  

Målgruppe: Kommunalsjef/helse- og omsorgssjef, aktuelle virksomhetsledere og rådgivere. Vi 
håper at alle kommuner har anledning til å møte. Invitasjon med påmelding sendes ut medio 
august. 

Velferdsteknologi 

Arbeidsmøte er planlagt til 29.september 2017- 10-13, Kunnskapssenteret Asker. Invitasjon 
med påmelding sendes ut i medio august.  

 

 

4.Barn som pårørende 

Vedlagt ligger invitasjon til fagdag Barn som pårørende 29. august Hallingsdalsregionen og 5. 
september Drammensregionen. Vi ønsker et innlegg fra kommunene med tema hvordan 
kommunen følger opp barn som pårørende. Ta kontakt med Helen Kristiansen hvis noen fra 
Drammensregionen føler seg kallet.  

2017	  fagdag 	  
Drammen	  5.september.docx 
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4.Diagnoseuavhengig pasientforløp 

 
20. juni jobbet faglig ressursgruppe KHS-26 videre med det diagnoseuavhengige 
pasientforløpet. Ressursgruppen har lagt opp til et arbeidsseminar fra 10-11 august blant 
annet for å ferdigstille forslag til modell. Status legges frem for samarbeidsstyret KHS-26 28. 
august.  

 

6.Styringsportal samhandling 

Arbeidsgruppen fortsetter sitt arbeid med å utvikle «rådmannsrapporten» og analysemodell. 
Microsoft foretar endringer i påloggingen via PowerBi. Inntil videre må dere benytte innlogging 
via www.vestregionen.no  , styringsportal samhandling. Lars Rønning tilbyr møter med 
kommuner for en nøyere opplæring i analysemodellen. I disse møtene kan vi gå nærmere inn i 
en analyse av bestemte fagområder. Ta kontakt med undertegnede dersom dette ønskes.  

 

7. Avtalerevisjon 

OSU har besluttet en gjennomgang av de lovpålagte avtalene som regulerer samarbeidet 
mellom Vestre viken og kommunene. Arbeidet består i å foreslå en forenkling av 
avtalestrukturen samt forslag til hvilke avtaler som skal revideres. Den partssammensatte 
arbeidsgruppen, ledet av Kari Hesselberg, kommunalsjef Øvre Eiker, har gjennomført 3 
arbeidsmøter. Saken legges frem til behandling i Overordnet samarbeidsutvalg 18. september 
2017. 

 

Ønsker alle en strålende fin sommer. 

Hilsen  

Kari Engen Sørensen 

Koordinator Kommunehelsesamarbeidet kari@vestregionen.no  41600524 


