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1. Saker med tilbakemeldingsfrist 

1. Styringsinformasjon Samhandling, invitasjon til avslutning og bredding av pilot 

Vedlagt ligger foreløpig invitasjon til avslutningssamling 18. april 2017, 11.30-15.00, 
Kunnskapssenteret i Asker. Endelig program sendes ut i uke 12. 

Invitasjon	  
avslutning ssamling 	  pilot.docx  
Påmeldingsfrist 7. april til kari@vestregionen.no   

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

2. Orienteringssaker 

1. Referat fra møte i Overordnet samarbeidsutvalg 

Vedlagt ligger referat fra møte i Overordnet samarbeidsutvalg 13. februar 2017.  

ref	  OSU	  13	  02	  
2017.docx   

Referat med vedlegg er publisert på www.vestregionen.no  

 

2. Pilot styringsinformasjon samhandling 

De av dere som ikke kunne delta på webinar 10. mars kan få tilgang til dette via on-demand 
link til webinaret. Her kan man registrere seg for å motta en link til videoen:	  

1. Brukeren	  trykker	  på	  linken	  og	  registrerer	  seg	  
2. Brukeren	  mottar	  personlig	  link	  på	  email	  til	  opptak	  av	  webinaret.	  	  

Her	  er	  link:	  

https://info.microsoft.com/WE-AAIOT-WBNR-FY17-03Mar-10-
Webinar10mars303517_02OnDemandRegistration-ForminBody.html 

 

3.Informasjon vedrørende Utviklingsplan Vestre Viken 

Samarbeidsstyret KHS-26 er oppnevnt som referansegruppe knyttet til dette arbeidet. Kristin 
Nilsen, kommunalsjef i Bærum, er kommunenes representant i styringsgruppen. Første møte i 
referansegruppen er berammet til 28. mars. Jeg kommer tilbake til mere informasjon etter 
oppstartsmøte. 
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4.Diagnoseuavhengige pasientforløp 

Koordinator KHS-26 har foretatt et forarbeid vedrørende dette innsatsområdet. Det nedsettes 
nå en arbeidsgruppe som skal se på ulike løsninger. Videre informasjon følger i neste 
nyhetsbrev. 

5.Barn som pårørende 

Vedlagt ligger invitasjon til regionale fagdager «Barn som pårørende». Ringeriksregionen: 25. 
april, Kongsbergregionen 8. mai og Asker og Bærum 23. mai. Vi kommer tilbake til dato for de 
2 siste fagdagene. 

 

170523	  Bærum	  
Sykehus-‐fagdag 	  bsp.docx

170508	  Fagdag 	  
Kong sberg .docx

170425	  fagdag 	  
ring erike	  (3).docx  

 

6. Invitasjon til seminar kulturens plass i et livsmestringsperspektiv 

Til orientering har jeg en 25% stilling i Vestregionen med ansvar for innsatsområdet folkehelse 
og brukerstyrt personlig assistanse.  

I samarbeid med min kollega Lena Hansson (ansvarlig for Kunst rett vest) inviterer vi til et 
seminar der vi snakker om kunst og kulturens plass i et livsmestringsperspektiv. Dato: 21. 
mars 12-15.30, Hennie Onstad Kunstsenter. Fortsatt ledige plasser. 

KRV17_seminarprogram_2.pdf
	  

 

 

 

 

Hilsen  

Kari Engen Sørensen 

Koordinator Kommunehelsesamarbeidet 

Telefon 41 600 524 kari@vestregionen.no  

 

 


