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Til: 

Eva Milde, Cecilie P. Øien, Aud Hansen, Helen Cuenoed, Kristin Nilsen, Nanna Nordhagen, Øystein 
Lappegard 

Sekretariat: Kari Engen Sørensen 

Innkalling til møte i Samarbeidsstyret KHS 
 

Tid:                       Mandag 11.04.2016 kl. 10-13 

Sted:                     Kunnskapssenteret Asker  

Dagsorden:          Godkjenning av innkalling, dagsorden og ordinære saker                                                   
  

 

Saker til behandling  

Sak 5/2016      Referat fra møte i Samarbeidsstyret 25.01.2016 
Vedlegg 1        Til behandling foreligger referat fra møtet 25.01.2016 
                          
                        Forslag til vedtak:  
                        Fremlagte referat godkjennes 
 
Sak 6/2016      Forespørsel om deltakelse i forskning på Frisklivssentraler i Buskerud fylke. 
 Vedlegg 2       Viser til sak 4/2016. Den 16. februar ble det avholdt et møte mellom ansvarlige for   
                        forskningen, Vestre Viken og koordinator KHS-26.  Det ønskes et bidrag  på kr 500 000  
                        fordelt over 3 år fra vårt opptaksområde. Vestre Viken ønsker å bidra med halve beløpet.  
                        Det ønskes en kommunal representant i styringsgruppen.  
                         
                        Vedlagt ligger revidert prosjektbeskrivelse.  
                        
                        Forslag til vedtak:  
                        Fastsettes i møtet 
     
Sak 7/2016    Rapport fra Statens helsetilsyn: Samhandling om utskrivning av pasienter  
Vedlegg 3      fra spesialisthelsetjenesten til kommunen. 
                      Rapporten ble lagt frem 8. mars, og bygger på et tilsyn gjennomført i 37 kommuner og 19  
                      helseforetak i 2015. Fylkesmannen følger opp avvik. Jeg har fått opplyst at ingen av våre 
                      kommuner har vært med. Samhandling om inn og utskrivning av pasienter drøftes i  
                      Samarbeidsstyret, og vurderes som sak i OSU 25.04.2016. 
 
                      Forslag til vedtak:  
                      Samarbeidsstyret tar rapporten fra Statens helsetilsyn til orientering. Saken settes opp til  
                      drøfting i OSU 25.04.2016. 
    
 
Sak 8/2016      Felles rapporteringsverktøy 
Vedlegg 4        Viser til utsendt mail 26.02.2016 og saksfremlegg i hht vedlegg 3. Faglig ressursgruppe  
                        KHS-26 drøftet felles rapporteringsverktøy i sitt møte 18. mars. Det meldes om noe ulikt  
                        behov for dette verktøyet. Saken legges frem til diskusjon for Samarbeidsstyret KHS-26. 
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                        Forslag til vedtak: 
                        Fastsettes i møtet  
 
Sak 9/2016    Modell for diagnoseuavhengig pasientforløp, forslag til arbeidsprosess 
                      Plan for oppstart av arbeidet koordineres av koordinator KHS-26 og forelegges OSU 25     
                      april. Koordinator KHS-26 sendte den 26.02.ut en invitasjon til alle kommuner om 
                      deltakelse i en arbeidsgruppe. Følgende har meldt seg til: Marianne Holte Hellestad,  
                      samhandlingsleder Ringeriksregionen, Turid Lohne Velund, Røyken, Kjersti Eide, Øvre  
                      Eiker, Anne Marie Thomle Brager, Ringerike. Koordinator har diskutert oppdraget med  
                      Samhandlingssjef i Vestre Viken. Faglig ressursgruppe KHS-26 drøftet saken i sitt  
                      møte 18. mars, og gir en anmodning om at arbeidsgruppen suppleres med en  
                      representant fra Bærum, Hallingdal og Drammensregionen. Det er ønskelig å få med  
                      kommunelege og PKO. Forslag til arbeidsgruppens sammensetning, mandat og  
                      arbeidsprosess diskuteres i  Samarbeidsstyret KHS-26.  
 
                      Forslag til mandat og arbeidsprosess sendes ut fra koordinator ca. 1. april. 
 
                      Forslag til vedtak: 
                      Fastsettes i møtet  
 
Sak 10/2016  Saker til neste møte i OSU 25.04.2016 
                       Innkalling og saksliste sendes ut i begynnelsen av uke 15. Hvilke saker ønsker  
                       Samarbeidsstyret å drøfte i OSU? 
 
                       Forslag til vedtak: 
                       Fastsettes i møtet  
                                                     
 
Sak 11/2016     Orienteringer 
 
                       A Innsatsområde Læring og mestring: 
                       Koordinator KHS-26 har hatt et planleggingsmøte med Tone Finvold og Kurt Kleppe  
                       Josefsen (lærings- og mestringssenteret Vestre Viken). Vi planlegger en felles  
                       konferanse med kommuner tilsluttet KHS-26 for å diskutere oppgavefordeling, fornuftig  
                       samarbeid og forventningsavklaring. Representanter fra Helsedirektoratet vil delta. Det    
                       gjennomføres flere 5 dagers kurs i helsepedagogikk for kommuner høsten 2016.  
 
Vedlegg 5      B Orientering om innsatsområdet diagnosespesifikke pasientforløp 
                      Pasientforløp kols, hoftebrudd og uheldig bruk av alkohol er ferdigstilt og  
                      publisert på www.Vestreviken.no   Her finnes link til deltakende kommuners hjemmeside.  
                      Deltakende kommuner lager en plan for hvordan pasientforløpene implementeres i egen  
                      kommune. Plan for bredding til andre kommuner er under planlegging. Vedlagt ligger 
                      presentasjon på lanseringsdagen ved Eva Milde. 
 
                     C Velferdsteknologi 
                       Oppfølging av samlingen holdt i Drammen 29. januar 2016. Her kom det frem at  
                       kommunene ønsket mere kunnskap om velferdsteknologi. Det ble besluttet at  
                       Vestregionen skulle ta kontakt med høyskolen i Sør/øst Norge for å innlede et  
                       konstruktivt samarbeid. Møtet ble gjennomført 7. mars. Programmet for utdanning i  
                       velferdsteknologi er lagt for høsten 2016, men vi får allikevel anledning til å påvirke noe  
                       av innholdet for å tilpasse studiet best mulig til behov ute i kommunene. Høyskolen kan   
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                       tilby regionale gratis dagskonferanser for kommunale ledere og medarbeidere. Første  
                       holdes i Kongsbergregionen i mai. Vi legger opp til en samling i Ringeriksregionen i  
                       begynnelsen av juni.  
 
 
                     Forslag til vedtak: 
                     Samarbeidsstyret tar fremlagte saker til orientering   
                                           
 
Sak 12/2016  Evnt. 
 
                    Meldte saker fra Eva: 
                    1.Status etablering av lederforum psykisk helse og rus etter modell fra Asker/Bærum 
                    2. Invitasjon fra Fylkesmannen toppledersamlinger 
                    Fylkesmannen i Buskerud (FMB) ønsker å skape en arena for toppledere i helse- og  
                    omsorgstjenesten i alle kommunene i Buskerud. FMB ønsker tilbakemelding på om dette er  
                    ønskelig eller om det allerede finnes et slikt forum. 
 
                    Meldte saker fra Øystein: 
                    3. Retningslinjer for følgetjenesten og avklaringer rundt egenbetaling av  
                    Syketransport.  
                    Flere kommuner i Hallingdal melder om uklare ansvarsforhold og praksis når behovet for 
                    følge av helsepersonell er faglig begrunnet, gjelder både reise og opphold.  Dette skal i sin  
                    helhet dekkes av Vestre Viken. Ål kommune får mange fakturaer fra Drosjeselskapene som 
                    det er umulig å finne ut av. Øystein innleder til diskusjon rundt erfaringer og gode systemer  
                    for å sikre dette. 
    
                    Ny orienteringssak fra koordinator 
                    4.Status utvikling av web-basert verktøy for tilgang til aktivitetsdata i Vestre  
                    Viken 
                    Koordinator KHS-26 har etterlyst ferdigstillelse og implementering av verktøyet for alle  
                    kommuner.  I samtale med analysesjefen i Helse sør/øst Lars Rønning 06.04.16 får  
                    koordinator opplyst at dette verktøyet kan tas i bruk om ca. 1 mnd. Representanter fra  
                    Vestre Viken, kommuner og analyseavdelingen i helse sør/øst møtes innen 3 uker for siste  
                    justering og plan for implementering. Samarbeidsstyret vil få en presentasjon av verktøyet  i  
                    møtet 11.04.16.  
 
 
                                       
 
Forfall meldes kari@vestregionen.no 
 
 
 


