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Nytt fra kommunehelsesamarbeidet 

Skrevet av Kari Engen Sørensen 

Dato: 10.11.2015 

  

 

Saker med tilbakemeldingsfrist 

 

1. Samarbeidsavtale Kommunehelsesamarbeidet KHS-26 

Jeg mangler fortsatt signert avtale fra: 

Hurum, Rollag, Krødsherad, Sigdal, Hol og Hemsedal. 

 

2. Forslag til felles høring 

Jeg har fått et spørsmål fra samhandlingssjef i Hallingdal Øystein Lappegård, om  KHS-26 kan legge til 

rette for en felles høring i følgende sak: « Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven (styrket 

pårørendestøtte).  

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag om en ny pliktbestemmelse i helse- og 

omsorgstjenesteloven. Pliktbestemmelsen pålegger kommunen å tilby nødvendig pårørendestøtte til 

personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid, og skal utfylle pasient- og brukerrettighetsloven. 

Høringsfrist 15. januar 2016 

 

Frist for tilbakemelding om ønske om utarbeidelse av felles høringssvar 18. november 2015. 

 

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

Orienteringssaker. 

1.Alert 

23 og 24 november arrangeres det siste Alert- instruktørkurs (samarbeid mellom Vestre Viken og KHS-

26) på Nesbyen. Deltakere fra Nes kommune og Ringeriksregionen. 

 

2. Kommunale akutte døgnplasser (KAD) 

På dialogmøtet mellom administrativ og politisk ledelse i 26 kommuner og styret i Vestre Viken 24. 

september, ble det besluttet at det skal utvikles et felles registrerings- og rapportskjema for bruk av KAD 

plassene. KHS-26 fikk i oppdrag å lage dette. Vi har hatt kontakt med Skien kommune som sammen 

med Siljan og Nome kommune har laget et slikt skjema. Vi har også hatt et møte med IT avdelingen i 

Asker kommune for å se på ulike løsninger. Helsedirektoratet gir oss følgende svar vedrørende 

rapportering etter 1.1.2016: 

Det er stor sannsynlighet for at den særskilte rapporteringen videreføres, jf. kommunens plikt til å tilby 

øyeblikkelig hjelp døgntilbud etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5, som trer i kraft fra 1.1.2016. 

Det jobbes med å etablere et nytt kommunalt helse- og omsorgsregister (KPR) og det er ønskelig å få 

inn data om bruk av kommunalt døgntilbud for øyeblikkelig hjelp fram til det vil inngå i rapportering til 

nytt register.  (Guri Snøfugl, seniorrådgiver Helsedirektoratet) 
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Vi jobber videre med å finne en egnet løsning. 

 

Vedlegger referat fra møtet i Klinisk samarbeidsutvalg KAD 29.10.15 Samarbeidsutvalget ble vedtatt 

opprettet av OSU sak 12/2014. Det har fremkommet et ønske fra utvalgets medlemmer at utvalget 

videreføres etter 1.1.2016. De ønsker å dele erfaringer, legge til rette for forbedringsarbeid og følge 

med på utviklingen av KAD plasser innen rus og psykisk helse. Avklaringer vedrørende videreføring av 

Klinisk samarbeidsutvalg, mandat, sammensetning og ledelse settes opp som sak i OSU 7. desember 

2015. 
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3. Anskaffelse av digital kommunikasjonsløsning 

v/ Kjetil Axelsen (Programleder for meldingsutbredelse) 

mobil +47 913 44 767  

kjetil.axelsen@vestregionen.no 

 

Vestregionens sekretariat har av styringsgruppen i Vestregionen, jf.sak 05/2015, fått i oppdrag å legge 

til rette for felles anskaffelse av digital kommunikasjonsløsning. I samarbeid Kongsbergregionen og flere 

private aktører, er det nå utviklet en digital kommunikasjonsløsning for kommunene. Hensikten er at alle 

analoge trygghetsalarmer skal fases ut og legges over på en digital plattform. Denne løsningen vil også 

danne grunnlag for både fremtidige velferdsteknologiske løsninger kommunene etter hvert ønsker å ta 

inn som del av det kommunale tjenestetilbudet, eller som løsninger i etablerte tjenester, som 

eksempelvis signalanlegg i institusjon.  

Saken legges frem for ordførere 26.11. 2015 

 

4. Felles høring 

Høring-Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester-

kriterier og venteliste. 

21 kommuner ønsket å utarbeide felles høringssvar. En arbeidsgruppe bestående av representanter fra 

kommunene Drammen, Røyken, Lier, Ringerike, Øvre Eiker, Nedre Eiker og Hallingdal har sammen 

med KHS-26 utarbeidet forslag som sendes ut til behandling i deltakende kommuner 12. november.  

Se vedlagt forslag fra arbeidsgruppen. 

 

5. Pasientforløp hjem-hjem 

Prosjekt hjem-hjem er inne i sluttfasen. Pasientforløpsdokumentene sendes ut til høring i deltakende 

kommuner i uke 46. Beskrivelsen av pasientforløpene skal finnes på hjemmesiden til Vestre Viken samt 

hjemmesiden til deltakende kommuner. Dette gjelder pasientforløp kols, hoftebrudd og uheldig bruk av 

alkohol. Vestre viken og undertegnede gjennomfører de siste informasjonsmøter med deltakende 

kommuner uke 46.  

 

Prosjekt psykisk helse og rus er også inne i en avgjørende fase. Prosjektgruppen konkluderer og gir 

anbefalinger vedrørende samhandlingsmodell 18. november.  Styringsgruppen vedtar endelige 

anbefalinger i sitt møte 23. november. Forslag til samhandlingsmodell går videre til behandling og 

implementering i deltakende kommuner og DPS. 
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6. Samhandlingskonferanse 

Minner om nasjonale Samhandlingskonferansen arrangert av Vestre Viken og Helse Sør/Øst. 

Sundvolden 1.- 2. desember. For mere informasjon: 

http://www.vestreviken.no/aktuelt/aktiviteter 

 

7. Samarbeidsavtale ansettelse av turnusleger mellom kommuner og Vestre Viken (01.01.2014) 

Det er nedsatt et fordelingsutvalg som skal sørge for riktig fordeling av turnusleger til kommunal praksis. 

Jeg har fått tilbakemeldinger om at dette ikke fungerer tilfredsstillende. Følger opp og kommer med 

nærmere informasjon i neste nyhetsbrev.  

 

 

8. Vestregionens hjemmeside  

Referat fra møter i Samarbeidsstyret KHS-26, Overordnet Samarbeidsutvalg (OSU) og alle lokale 

Samarbeidsutvalg (LSU) publiseres på Vestregionens hjemmeside. www.vestregionen.no  

Her legges i tillegg nyhetssaker fra kommunehelsesamarbeidet 

 

Ønsker alle en fin november 

http://www.vestreviken.no/aktuelt/aktiviteter
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