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Referat fra møtet i Samarbeidsstyret  

Tid:                       Mandag 25.01.2016 kl. 10.30-11.30 
Tilstedet:              Eva Milde, Cecilie P. Øien, Aud Hansen, Helen Cuenoed, Nanna Nordhagen, Kari  

                              Engen Sørensen (sekr.) 

Forfall:                 Øystein Lappegard                                                  

 

Saker behandlet  

Sak 1/2016      Referat fra møte i Samarbeidsstyret 30.11.2015 
                        Til behandling forelå referat fra møtet 30.11.2015 
                          
                        Vedtak:  
                        Fremlagte referat godkjennes 
 
Sak 2/2016      Handlingsplan 2016-2017 
 Vedlegg 1       Til behandling forelå forslag til handlingsplan 2016-2017 basert på vedtak i  
                         Samarbeidsstyret sak 21/2015, og vedtak i Overordnet samarbeidsutvalg sak19/2015.  
 
                         Faglig ressursgruppe, tilknyttet koordinator i KHS-26 har kommet med innspill og forslag  
                         til handlingsplanen.  
                         Forslaget vil bli drøftet i et felles møte mellom samhandlingssjefer i Vestre Viken og  
                         koordinator KHS-26/kommunale samhandlingssjefer den 26.01.2016. Et omforent  
                         forslag til felles handlingsplan legges frem til behandling i OSU 08.02.2016.  
 
                         Samarbeidsstyret støtter forslag til handlingsplan med noen justeringer. De ønsker at  
                         OSU får forelagt en plan for implementering av helhetlig pasientforløp. Samarbeidsstyret  
                         poengterte behovet for at virksomheter med ansvar for tjenester til barn/unge under 18  
                         år, er representert i LSU. Det ble foreslått at Øystein Lappegard innleder i OSU under  
                         fokusområde «Utarbeide et diagnoseuavhengig pasientforløp for pasienter med behov  
                         for koordinerte tjenester. Samarbeidsstyret støtter forslag fra koordinator at det søkes 
                         tilskuddsmidler fra Fylkesmannen til bredding av ny modell for samhandling utviklet i  
                         prosjekt psykisk helse og rus.           
 
                        Vedtak:  
                        Fremlagte forslag til handlingsplan 2016-2017 godkjennes med noen endringer som et  
                        grunnlag for å utarbeide et omforent forslag til handlingsplan 2016-2017. Endelig  
                        handlingsplan behandles i OSU 08.02.2016. Samarbeidsstyret støtter felles søknad fra  
                        KHS-26 om tilskuddsmidler fra Fylkesmannen til bredding av modell for samhandling  
                        utviklet i prosjekt psykisk helse og rus.  
                              
 
Sak 3/2016      Gjennomgang av saker til behandling i OSU  
                         Neste møte i OSU er 8. februar 2016. Sakslisten til OSU sendes ut fra sekretariatet  
                         25.01.2016. Forslag til saker som skal behandles i OSU? 
 
                        Vedtak: 
                        Samarbeidsstyret fremmer ikke nye saker til behandling i OSU, men ønsker  
                        at det settes av god tid til drøfting rundt felles handlingsplan 2016-2017.  
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Sak 4/2015     Eventuelt  
                       1.Lederutviklingsprogram 
                       Eva informerte om at Vestre Viken har tatt kontakt vedrørende ønske om deltakelse fra  
                       noen kommuner i et felles lederutviklingsprogram. Drammen er avventende. 
                       Samarbeidsstyret etterlyser skriftlig informasjon om programmet. De ønsker at Vestre  
                       Viken tar direkte kontakt med kommuner for informasjon og mulig deltakelse.   
                                       
                       2.Forskning på Frisklivssentraler 
                       Koordinator informerte om at hun vil delta på et orienteringsmøte vedrørende denne  
                       saken den 16. februar. Inviterte er Christine Furuholmen, Elisabeth Kaasa, Åse Marit  
                       Hovden fra BFK, Jorunn Killingstad og Ellen Blom fra Helsedirektoratet.  
                        
                       3. Informasjon om 2 konferanser, Velferdsteknologi og kick-off psykisk helse 
                       Koordinator informerte om ½ dagssamling om temaet Velferdsteknologi i regi av KHS-26 
                       29. januar i Drammen 
                       Koordinator informerte om kick-off  27. januar, presentasjon av ny modell for forpliktende  
                       samhandling for pasienter med omfattende behov for tjenester innen psykisk helse og  
                       rus.  
 
                      4. Berammet møte i OSU 25. april 2016 er flyttet til 9. mai 2016.  
 
 
 
 


