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Saker med tilbakemeldingsfrist
Samarbeidsområder med Vestre Viken
Vestre Viken har også i 2015 mottatt samhandlingsmidler fra helse Sør-Øst. Jeg vil presisere at dette er
midler som Vestre Viken eier. Kommunene må stille midler eller frikjøp av personell ved ønske om
deltakelse i et samarbeidsprosjekt med Vestre Viken.
Spørsmål til kommunene:
Forslag til konkret samarbeidsprosjekt mellom kommuner og Vestre Viken i 2015
Svarfrist 15. april 2015
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orienteringssaker.
1.Nasjonal Helsekonferanse
Vestre Viken HF og Helse Sør-Øst RHF samarbeider for andre år på rad om å arrangere en nasjonal
helsekonferanse med fokus på samhandling og pasientens helsetjeneste. Konferansen avholdes
30.november-1.desember 2015. Sted er ikke bestemt enda, men sett av datoen i kalenderen.

2.Info fra Telemark vedrørende rapport av bruk av KAD
Av mulig interesse for de av dere som sysler med kommunale akutt døgnplasser:
Skien kommunale akuttavdeling har vært i drift siden 1.9.2013, og betjener kommunene Skien, Nome
og Siljan i Telemark, med tilsammen om lag 62 500 innbyggere.
For å oppfylle egne behov for oversikt og rapporteringskrav fra Helsedirektoratet har vi laget et eget
registreringssystem (KAD-Reg) i tillegg til kommunens felles fagsystem. Se
http://vimeo.com/109629939 for en kort presentasjon av systemet.

3.Referat fra Ressursgruppen KHS
Vedlagt ligger referat fra Ressursgruppen KHS 27.03.2015
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4. Innkalling til møtet i Prosjektstyret KHS 13.04.2015
Vedlagt ligger innkalling til møtet i Prosjektstyret 13.04.2015
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KOMMUNEHELSESAMARBEIDET · 26 KOMMUNER I VESTRE VIKEN HELSEOMRÅDE
Kunnskapssenteret Asker, Drammensveien 915, 1383 Asker, Tel +47 906 13 953, post@vestregionen.no
WWW.VESTREGIONEN.NO
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Nyhetsbrev 30. mars 2015
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Læringsnettverk Gode pasientforløp hjem-hjem
Vedlagt ligger nyhetsbrev 1 og 2 dette samarbeidsprosjektet mellom kommuner og Vestre Viken
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Referat fra dialogkonferanse mellom klinikk psykisk helse i Vestre Viken og kommuner tilsluttet
KHS-26, 6. mars 2015.
I gruppearbeidet ble deltakerne bedt om å gi vurderinger knyttet til behovet for spesialisthelsetjenester i
fremtiden, de viktigste utviklingstrekk i kommunene av betydning for planlegging av fremtidige
helsetjenester, de viktigste områdene for samhandling og de viktigste samhandlingstiltakene som bør
følges opp i handlingsplaner. Vedlagt følger en oppsummering i hovedpunkter fra tilbakemeldinger fra
de 4 arbeidsgruppene.
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De viktigste samhandlingstiltakene fra dialogkonferansen er listet opp i områdeplanen. Hensikten er at
disse skal følges opp i konkrete planer med forankring i de lokale samarbeidsutvalgene.
Samhandlingssjef VV og Klinikk psykisk helse og rus vil sammen med
Kommunehelsesamarbeidet/Vestregion diskutere hvordan dette konkret skal følges opp videre i
etterkant av at områdeplanen er ferdigstilt og godkjent.
Høringsutkast til områdeplan er nå på det nærmeste ferdig. Vestre Viken sender planen ut på høring
rett etter påske. Områdeplanen blir sendt på høring til kommuner, brukerutvalg- og organisasjoner,
praksiskonsulenter (PKO) og ideelle og private samarbeidspartnere.
Vestre Viken takker alle for deltakelse på konferansen og innspill til områdeplanen! Hvis dere har nye
innspill/forslag som ikke kommer fram i oppsummeringen eller spørsmål knyttet til arbeidet, så kan dere
ta kontakt med rådgiver i klinikken, Kristin Tafjord Lærum, e-post: krilae@vestreviken.no
Status prosjekt psykisk helse og rus- finansiert av Helsedirektoratet.
Mål: Utvikle og etablere en funksjonell og forpliktende samhandlingsmodell mellom Asker kommune,
Røyken kommune, Hurum kommune og Asker DPS.
Målgruppe: pasienter med omfattende behov for samtidige tjenester fra spesialist og kommune.
Vi er snart ferdig med kartlegging og analyse av omfang, organisering og bemanning av tjenester gitt
innen psykisk helse og rus for deltakende kommuner og DPS.
Vi har foretatt en kvalitativ kartlegging av eksisterende brukermedvirkning.
Basert på disse funn, vil prosjektgruppen ut over våren utarbeide en mere hensiktsmessig
samhandlingsmodell og bedret pasientforløp. Pasientforløpet implementeres tidlig høst 2015. Vi vil også
utarbeide en metode for å måle effekten av endringene.

Ønsker all en riktig god påske, nyt sol og flott skiføre
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