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Nytt fra kommunehelsesamarbeidet 

Skrevet av Kari Engen Sørensen 

Dato: 24.04.2015 

  

 

Saker med tilbakemeldingsfrist 

 

Opprettelse av faglig ressursgruppe KHS-26 

Prosjektstyret i KHS-26 støtter opprettelse av en faglig ressursgruppe. De ser det som helt 

avgjørende for å oppnå et funksjonelt og effektivt samarbeid både i forhold til Vestre Viken og mellom 

kommunene.  

Faglig ressursgruppe skal være en støtte for det nye Samarbeidsstyret som heretter mest sannsynlig vil 

bestå av kommunalsjefer/helse- og sosialsjefer. 

Deltakere i Faglig ressursgruppe har god oversikt over felles utfordringer. De skal diskutere og forslå 

saker/ temaer som det er naturlig å samarbeide om, både i forhold til Vestre Viken og mellom 

kommuner.  På denne måten kan vi muligens forhindre at det «popper» opp invitasjoner til å delta i nye 

utviklingsprosjekter gjennom hele året. Gode utviklingsprosjekter, men som kommunene av og til må 

takke nei til fordi de trenger tid til å planlegge. Jeg vil tro det samme gjelder for Vestre Viken. 

Faglig ressursgruppe vil komme med forslag til temasamlinger  for kommuner og Vestre Viken. 

Faglig ressursgruppe har ingen formell beslutningsmyndighet, kun rådgivende. Faglig ressursgruppe 

kan ved behov suppleres med flere deltakere. 

 

Jeg har invitert følgende personer til et oppstartsmøte 13.05.2015:  

Anne Marie Flovik, Helen Kristiansen, Brit Kveseth, Ellen Wibe, Turid Lohne Velund, Arild Stegen, Kjetil 

Axelsen, Liv Wensaas, Inger Johanne Flingtorp. 

 

Gi meg beskjed dersom dere har personer dere ønsker skal delta i dette arbeidet. 

 

Frist for tilbakemelding 7. mai 2015 

 

 

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

Orienteringssaker. 

1.Referat fra møtet i Prosjektstyret KHS 13.04.2015 

Adobe Acrobat 
Document

 
Forslag til ny Samarbeidsavtale mellom 26 kommuner bearbeides etter innspill fremkommet i 

høringssvar samt gjennomgang av kommunejurist i Bærum. Eva Waaler, Anne Marie Flovik, Wenche 

Grinderud og undertegnede utarbeider nytt forslag 4. mai. Forslag til ny samarbeidsavtale behandles i 

Eiermøtet (26 ordførere) 11.06.2015. 
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2.Referat fra møtet i OSU 

Referat fra møtet i OSU 20.05.2015 sendes ut i neste uke. 

 

3.E-læring 

KHS-26 har deltatt på møter med e-læringsansvarlige fra Vestre Viken og Helse Sør/Øst. 

KS har igangsatt et regionalt samarbeidsprosjekt «Gjensidig kompetanseutveksling basert på E-læring, 

der målet er å få til en delingspraksis av E- læring mellom sykehus og kommuner.  Region BVT 

utarbeider en læringsportal som skal utvikles til en nasjonal læringsarena. Kursene legges i en 

direktelenke i KSLæring.  

Målet er at E-læringskurs som i dag finnes i læringsportalen  til Helse Sør/Øst og Vestre Viken, skal bli 

tilgjengelig på  KSLæring. 

Før dette gjøres må det kjøres en pilot for bl.a å teste brukervennlighet, innlogging m.m. 

Testen utføres i Kongsberg og noen Nummedalskommuner 6-20 mai. 

  

4. Publikasjoner 

1.Folkehelsemeldingen: Mestring og muligheter 

Psykiske helse skal bli like viktig som fysisk helse i folkehelsearbeidet. Vi skal mobilisere for å 
forebygge ensomhet, senke terskelen for fysisk aktivitet i befolkningen og hindre at barn og unge 
begynner med tobakk. Eldre skal ha mulighet til å delta i arbeids- og samfunnsliv.  

https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/folkehelsemeldingen-mestring-og-muligheter/id2403920/ 

 

2.Nasjonal personellbilde (Helsedirektoratet) 

Adobe Acrobat 
Document

 
3.«Samhandlingsreformens konsekvenser for det kommunale pleie- og omsorgstilbudet ( KS) 

 

Adobe Acrobat 
Document

 
5. Alert 

Ønske om å utvikle Alert- funksjonalitet i Gerica er meldt inn til brukerstyret i Tieto. Saken er fremmet av 

Oslo kommune sin representant i styret, og behandles i styremøte 1. juni. 

 

6. Virksomhetsdata 

Vestre Viken og KHS-26 har fått pilotstatus av Helse Sør-Øst for å prøve ut en nettbasert løsning for 

virksomhetsdata innen somatikk og psykisk helse og rus. En partssammensatt arbeidsgruppe har gitt 

innspill til type data og presentasjon. KHS-26 har testet løsningen. OSU fikk en presentasjon av den 

nettbaserte løsningen i sitt møte 20.04.2015. Den nettbaserte løsningen er snart klar til å tas i bruk for 

alle kommuner tilsluttet Vestre Viken. 

 

7. Læringsnettverk Gode pasientforløp hjem-hjem, nyhetsbrev 3 

Adobe Acrobat 
Document

 

https://kurs.kommit.no/
https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/folkehelsemeldingen-mestring-og-muligheter/id2403920/
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8. Kursinvitasjoner 

1.Forebygging av trykksår- 26. mai, påmeldingsfrist 19. mai 

Adobe Acrobat 
Document

 
 

2.Anne Sofie Lauritsen (Sande kommune) minner om  Erfaringskonferansen Kunnskapsbasert 

folkehelsearbeid – fra lovverk til praksis i Sandefjord  15- 16. juni 2015.  

Konferansen  vektlegger  praktisk folkehelsearbeid, erfaringsdeling, nettverksbygging og inspirasjon. 

https://www.webgate.no/wg3.wsc/xw-blob?BlobNo=110092&Sec=jedPhjIUnxkbcMcg 

 

Neste nyhetsbrev kommer ca. 8. mai 

 

https://www.webgate.no/wg3.wsc/xw-blob?BlobNo=110092&Sec=jedPhjIUnxkbcMcg

