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Saker med tilbakemeldingsfrist 

.Ingen saker 

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

Orienteringssaker. 

1. Forslag til ny samarbeidsavtale mellom 26 kommuner er sendt ut til høring 

Vedlagt ligger forslaget og høringsbrevet. Høringssvar 15. mars 2015.  
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2. Alert 

Kommunene i Ringeriksregionen, Sande, Lier, Nedre Eiker og Bråset bo og behandlingssenter, deltok 

på opplæring 20. og 21. januar.  

Siste opplæring holdes 2. og 3. mars for kommuner i Hallingdalsregionen. 

Sluttrapport utarbeides og behandles i OSU 16. februar 2015.  

Det er utdannet 39 kommunale superinstruktører. Alle kommunale superinstruktører får tilbud om å 

delta på samlinger sammen med Alert- instruktører fra Vestre Viken. Første samling arrangeres 4. 

mars, Drammen sykehus.  

. 

 

3. Møteplan 2015 

Klinisk samarbeidsutvalg 28.01                                            kl. 14-16       Wergelandsvei Drammen 

Ressursgruppen KHS 23.01, 27.03, 21.08, 13.11,          kl. 13-15       Kunnskapssenteret Asker 

Prosjektstyret KHS 09.02, 13.04, 07.09, 30.11           kl. 09-11       Kunnskapssenteret Asker 

OSU 16.02, 20.04, 14.09, 07.12           kl. 11-13       Wergelandsvei Drammen 

Eiermøtet KHS 11.06,                                           kl. 13-14.30  Nedre Eiker 

Dialogmøtet 24.09                                            kl.  13-15      Bærum 

 

 

 

4. Saker til OSU 16.02.2015 

Sak 1/2015 Evaluering av KHS-26 og ønske om endringer i OSU sin sammensetning og funksjon. 

Vestre Viken er varslet om at kommunene ønsker endringer i sammensetning og funksjon av OSU. 

Flere kommuner ønsker at kommunalsjefer/ helse- og omsorgssjefer møter i OSU istedenfor rådmenn. 

Prosjektstyret i KHS behandler saken i sitt møte 9. februar  før saken diskuteres i OSU 16.02.2015 

Sak 2/2015 Revidert avtale om helhetlig pasientforløp. 

Prosjektstyret i KHS-26 diskuterer på nytt avtalen før saken diskuteres i OSU. 
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5. Læringsnettverk 

Noen kommuner fikk før jul en invitasjon fra Vestre Viken til å delta i læringsnettverk Pasientforløp-hjem 

til hjem. Et helhetlig pasientforløp beskriver pasientens forløp fra hjem til hjem; fra behov for helsehjelp 

oppstår, til pasienten er tilbake i en avklart situasjon, med nødvendig oppfølging og hjelp. Arbeidet skal 

sikre god kvalitet gjennom kartlegging og vurdering av dagens behandlingsforløp og etablere 

behandlingstilbud basert på «beste» praksis. Det skal gi forutsigbarhet for pasienten, redusere variasjon 

og sikre god flyt og samhandling, samt gi alle i behandlingskjeden oversikt over behandlingsforløpet. 

Målet er at pasienter og pårørende opplever koordinerte og samordnede tjenester. 

Arbeidet med pasientforløpene er bygget opp etter læringsnettverksmodellen og består av fire 

heldagssamlinger. Følgende diagnosegrupper er valgt ut: Hoftebrudd, Kols og  uheldig bruk av alkohol. 

I tillegg kommer prosjekt «Modell for godt pasientforløp psykisk helse og rus», finansiert av 

Helsedirektoratet. Første samling var 16. januar. 

Følgende kommuner deltar: Lier, Hole, Jevnaker, Gol, Sande, Asker, Hurum, Røyken, Bærum og 

Kongsberg. 

Jeg har i etterkant av samlingen 16. januar hatt samtaler med Vestre Viken der jeg har tatt opp at KHS-

26 burde vært mere involvert i planleggingen og invitasjonen som gikk ut til kommunene. 

Dette ble tatt til etterretning. 

 

6. Områdeplan psykisk helse og rus 

KHS har fått en invitasjon til et samarbeid med klinikk psykisk helse og rus i Vestre Viken i forbindelse 

med deres oppdrag med å utarbeide en områdeplan for psykisk helse og rus. Vi hadde et forberedende 

møte 26. januar. «Tjenesteproduksjonen» av spesialisthelsetjenester innen psykisk helse og rus samt 

organisering, vil i høyeste grad være interessant og viktig for kommunene. Jeg tenker på ambulante 

team, samtidig behandling, oppgavefordeling, veiledning m.m. Vi kom frem til at vi vil arrangere en 

dagskonferanse  i begynnelsen av mars, hvor alle kommuner og Vestre Viken inviteres til å diskutere 

behov og hvordan følge opp arbeidet videre. 

Invitasjon kommer. 

 

 

8. Videreføring av prosjekt elektronisk meldingsutbredelse- velferdsteknologi 

Prosjekt Velferdsteknologi videreføres i 3 år, og finansieres av Norsk Helsenett. Kjetil Axelsen er ansatt 

som prosjektleder. Vedlagt ligger foreløpig mandat. 
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9. Referat fra møtet i Ressursgruppen KHS 
Vedlagt ligger referat fra møte i Ressursgruppen 
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Neste nyhetsbrev kommer ca. 10. februar 

 


