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1.Saker med tilbakemeldingsfrist  
Rehabilitering er et felles innsatsområde mellom kommuner og Vestre Viken, også omtalt i 
arbeidet rundt utviklingsplanen i Vestre Viken. Det inviteres til et arbeidsmøte mellom 
kommuner og Vestre Viken 9. juni. Vi ønsker at hver region er representert med relevante 
ledere/samhandlingskoordinatorer/fagpersoner. På møtet ønsker vi blant annet at en stor og 
liten kommune legger frem hvordan de i dag jobber med rehabilitering, hva som er viktig og 
tanker om fremtidige løsninger/muligheter. Samarbeidsstyret i KHS-26 ønsker at det 
utarbeides en enkel statusoversikt, rehabilitering, fra kommunene.  

I den anledning trenger jeg følgende tilsendt: 

1.Vedtatte kommunale/interkommunale rehabiliteringsplaner 

2.Kort oversikt over dagens rehabiliteringspraksis, antall plasser, rehabiliteringsteam, 
øremerket kompetanse/stillinger, mm 

3.Kort oversikt over hva som ønskes/forventes fra spesialisthelsetjenesten for å utføre god 
kommunal rehabilitering. Stikkord: kompetanseoverføring, ambulant spesialistrehabilitering 
mm.  

 

Sendes til  kari@vestregionen.no  med frist 24.05.2017 

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

2. Orienteringssaker 

1. Møtet i Overordnet Samarbeidsutvalg 29. mai 

Møtet i Overordnet samarbeidsutvalg 29.05.2017 er avlyst. Grunnen er at det ikke foreligger 
saker som trenger avklaring nå. 

 

2. Møtet i Samarbeidsstyret 24.04.2017 

Møtet i Samarbeidsstyret som var berammet til 24.04.2017 er flyttet til 18.05.2017.  

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. Første møte i referansegruppen 
var 28. mars, deretter 29. mai.  

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

Faglig ressursgruppe KHS-26 har i møtet 9. mai diskutert hvorledes gjennomføre oppdraget 
gitt av Overordnet samarbeidsutvalg. Arbeidsgruppen ledes av koordinator KHS-26, og skal  
foreslå tiltak og modeller som skal prøves ut mellom sykehus og kommuner. Målet er et godt 
koordinert pasientforløp før, under og etter et sykehusopphold uavhengig av hvilke diagnoser 
pasienten har. Status etter møtet 9. mai: 

Arbeidsgruppen består av: Anne Marie Flovik, Helen Kristiansen, Marianne Holte Hellestad, 
Berit Elisabeth Nygård, Kjetil Axelsen, Lill Tone Grahl Jacobsen og Borghild Ulshagen ( 
forespørres). Arbeidet vil fortløpende bli sendt til høring i Vestre Viken og andre relevante 
samarbeidspartnere i kommunene (kommuneleger, brukerrepresentanter). Status legges frem 
for Samarbeidsstyret KHS-26 18.mai. Neste møte i arbeidsgruppen er 20. juni. 

 

5.Barn som pårørende 

Dato for fagdag Barn som pårørende er satt til 29. august- Ål (Hallingdalsregionen) og 5. 
september Drammensregionen, kl 12-15.30. Invitasjon sendes ut i begynnelsen av august.  

 

6.Invitasjon til fagdag psykisk helse og rus 

Vedlagt ligger invitasjon fra Vestre Viken til fagdag psykisk helse, 12. juni 9.30-14.00, Union 
Scene, Drammen.  

 
 

7.Dialogmøte mellom ordførere i Vestre Vikens opptaksområde og styret i Vestre Viken 

Møtet er berammet til 15. juni 2017, 11-13, tema Utviklingsplan Vestre viken, sett ifra både 
kommuner og foretak. Kommunalsjef i Jevnaker Cecilie Øien vil innlede fra kommunene.  

 

8. Ordførermøte i kommuner tilsluttet Kommunehelsesamarbeidet (KHS-26) 

Møtet er berammet til 15. juni 2017, 10-11. Saker til behandling: Videreføring av KHS-26 etter 
01.01.2018, eventuell justering av kontingent og informasjon om styringsportal samhandling.  

9.Styringsportal samhandling 

Pilotprosjektet ble formelt avsluttet med et erfaringsseminar 18.04.2017. Rapportene vil 
fortsatt fortløpende oppdateres og justeres av analysesjefen i Helse Sør-Øst, Lars Rønning. 
Det vil i tillegg bli utarbeidet en analysemodell til hjelp for å analysere tilgjengelige data. Vi 
håper at modellen vil medvirke til en bredere forståelse og bruk av datagrunnlaget. Lars 
Rønning tilbyr møter med kommuner for en nøyere opplæring i analysemodellen. I disse 
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møtene kan vi gå nærmere inn i en analyse av bestemte fagområder. Ta kontakt med 
undertegnede dersom dette ønskes. Dersom flere ønsker tilgang til portalen via PowerBi ta 
kontakt med kari@vestregionen.no Oppnevnt arbeidsgruppe fortsetter. Arbeidsgruppen består 
av Helen Kristiansen, Anne Marie Flovik og Lill Tone Grahl Jacobsen ( kommunene), Gunvor 
Øfsti og Lars Rønning (Helse Sør-Øst), Tomas Mortensen (Vestre Viken) og Kjetil Axelsen og 
Kari Engen Sørensen.   

9. Tema Velferdsteknologi 

Vedlagt ligger referat fra nettverkssamling, Velferdsteknologi 21.04.2017. 

Vedlagt ligger invitasjon til seminar Velferdsteknologi 23.05.2017.	  	  

 

Referat	  fra	  
nettverksmøte..docx  

 

 

Hilsen  

Kari Engen Sørensen 

Koordinator Kommunehelsesamarbeidet 

Telefon 41 600 524 kari@vestregionen.no  

 

 


