Nyhetsbrev 3. mai 2016

1.Saker med tilbakemeldingsfrist
Ingen saker.

2. Orienteringssaker
2.1 Rapport fra Statens helsetilsyn: Samhandling om utskrivning av pasienter fra
spesialisthelsetjenesten til kommunen.
Saken ble drøftet i OSU 25.04.2016. Kjetil Axelsen la frem elementer ved elektronisk
samhandling som kan utgjøre en risiko for uheldige hendelser, samt forlag til løsninger.
Elisabeth Kaasa la frem synspunkter sett fra Vestre Viken. Vedtak: OSU tar fremlagt
informasjon til orientering og ber om at foretak og kommuner følger opp de anbefalingene som
har fremkommet.
Sekretariatet i KHS-26 og Vestre Viken har besluttet å gjennomføre en workshop 2. juni
relatert til denne problematikken. Målet er å finne frem til en best praksis. Vi vil invitere 2
kommuner til å delta med sine erfaringer. Ta kontakt med Kjetil Axelsen ved spørsmål eller om
dere ønsker å delta.
2.2 Referat fra møtet i Samarbeidsstyret KHS-26
Referat med vedlegg fra møtet i Samarbeidsstyret KHS-26 11.04.16 publiseres på
http://vestregionen.no/helse/kommunehelsesamarbeidet
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2.3 Velferdsteknologi
Høyskolen i Sør Øst Norge arrangerer dagsseminar i Velferdsteknologi for Kongsbergregionen
i begynnelsen av juni og Ringeriksregionen 10. juni.

2.4 Referat fra møte i OSU
Referat med vedlegg fra møtet i OSU 25.04.16 publiseres på
http://vestregionen.no/helse/kommunehelsesamarbeidet
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2.5 Nasjonal konferanse i habilitering og rehabilitering 19. og 20. mai
Helsedirektoratet og NSH arrangerer nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering 19.
til 20. mai , Lillestrøm. Rehabilitering er et av fem satsingsområder mellom KHS-26 og Vestre
Viken inneværende år. For mere informasjon:
http://www.nsh.no/nasjonal-konferanse-om-rehabilitering-og-habilitering.5843058-372304.html

2.6 Utvikling av diagnoseuavhengige pasientforløp, heretter kalt funksjonsorienterte
pasientforløp
OSU besluttet 25.04.16 at fremlagt forlag til mandat og arbeidsprosess måtte bearbeides før
arbeidet igangsettes. Eva Milde, Halvdan Aass, Elisabeth Kaasa og felles sekretariat har
berammet et møte 13. juni for oppfølging av vedtak i OSU. Nytt forslag til mandat må
godkjennes av OSU før arbeidet starter opp, tidligst i august. Jeg kommer tilbake til mere
informasjon spesielt til dere som har meldt dere til å delta i arbeidsgruppen.
2.7 Felles rapporteringsverktøy KAD
Alle kommuner med unntak av Kongsberg, slutter seg til finansiering og bruk av felles
rapporteringsverktøy til bruk på KAD plasser. Kjetil Axelsen vil bistå i arbeidet med å
implementere verktøyet i pilotkommunene Øvre Eiker, Asker og kommuner tilsluttet
Ringeriksregionen.
2.8 Klinisk samarbeidsutvalg KAD
OSU vedtok i sak 21/2015 at Klinisk samarbeidsutvalg KAD videreføres ut 2016. Formålet er
erfaringsutveksling, forbedringsarbeid, og oppfølging av registreringsrutiner. Neste møte i
utvalget er planlagt juni 2016. Kommunene er representert ved:
Ringeriksregionen: Anne Lill Hoeg Hodnesdal
Drammensregionen: Kjetil Andreas Nesland
Hallingdalsregionen: Robert Tunestveit
Kongsbergregionen: Einar Braathen
Asker og Bærum: Meera Grepp
Brukerrepresentant: Erik Nilsedalen

2.9 Tilgang til aktivitetsdata fra Vestre Viken
Analyseavdelingen i helse sør/øst har i lang tid arbeidet med å få på plass en webløsning slik
at kommuner tilsluttet Vestre Vikens opptaksområde får tilgang til relevante rapporter fra
spesialisthelsetjenestens aktivitetsdata. Analysesjef Lars Rønning har informert meg om at
utarbeidet webløsning dessverre ikke fungerte etter intensjonen.
Lars Rønning utarbeider nå i samarbeid med sekretariatet i KHS-26 en ny løsning som skal
lanseres før sommeren. Vi gjennomførte et heldagsmøte i går hvor hovedtrekkene i ny løsning
kom på plass. Alle interesserte vil få gratis tilgang via Power Bi. Vi regner med å ferdigstille
løsningen innen mai. Kjetil Axelsen og undertegnede vil gjennomføre regionale opplæringer i
juni (2 timer er tilstrekkelig). Dette blir et enkelt system som muliggjør at dere får tilgang til
mange gode rapporter innen både somatikk, psykisk helse og rus.
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2.10 Ny samling for Alert (ProAct) instruktører fra kommuner og Vestre Viken 1. juni,
Sandvika
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Påmeldingsfrist 27. mai

Jeg ønsker dere alle noen fine fridager i mai.
Hilsen fra Kari Engen Sørensen
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