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Tilstedet: Eva Milde, Cecilie P. Øien, Aud Hansen, Kari Hesselberg for (Helen Cuenoed), Kristin Nilsen,   

Øystein Lappegard 

Forfall: Nanna Nordhagen 

Sekretariat: Kari Engen Sørensen 

Referat fra møte i Samarbeidsstyret KHS 

Mandag 12.09.2016 kl. 10-12.30, Kunnskapssenteret Asker                                                  

 

Saker til behandlet  

Sak 13/2016   Referat fra møte i Samarbeidsstyret 11.04.2016 
Vedlegg 1       Til behandling forelå referat fra møtet 11.04.2016 
                          
                        Vedtak:  
                        Fremlagt referat godkjennes 
 
                                        
Sak 14/2016   Forslag til budsjett og handlingsplan 2017 for KHS-26 

Vedlegg 2        Viser til vedtak i sak 12/2016, avsetting av driftsmidler i budsjett KHS-26 

                        Samarbeidsstyret ønsket at det avsettes driftsmidler ved å heve kontingenten i neste års  

                        budsjett. Det foreslås at kontingenten økes til kr. 2,50 pr. innbygger. Det betyr at vi kan  

                        avsette midler til nødvendig utviklingsarbeid.. 

 
                        Vedtak:  
                        Samarbeidsstyret støtter fremlagt forslag til budsjett som innebærer en økning av  
                        medlemskontingenten til kr 2,50 pr innbygger. Forslaget oversendes hver kommune for  
                        endelig behandling.. 
 
 
Sak 15/2016   Funksjonsorientert pasientforløp 

Vedlegg 3       Viser til vedtak i OSU sak 8/2016-Forslag til arbeidsprosess-utarbeidelse av  

                       diagnoseuavhengige pasientforløp:  

                       Eva Milde og Halvdan Aass tar initiativ til å nedsette en arbeidsgruppe som skal foreta en  

                       konkretisering av mandat i forbindelse med utarbeiding av et funksjonsorientert  

                       pasientforløp. Forslag til nytt mandat besluttes av OSU. 

                       

                       Samarbeidsstyret poengterte at det er viktig å se på dette som et utviklingsprosjekt.  

                       Kommunene møter pasienter med mange ulike diagnoser, og må således forholde seg til  

                       pasienten med en faglig tilnærming som er funksjonsorientert. Det er således ikke noe  

                       motsetning mellom en funksjonsorientert praksis samtidig som en tar sikte på å iverksette  

                       faglige anbefalinger skissert i de diagnosespesifikke forløpene. Samarbeidsstyret støtter  

                       forslag til fremlagt mandat fra Vestre Viken ihht vedlegg, men med noen endringer. De  

                       ønsker ikke å binde seg til en modell eller begrense piloteringen til deler av  

                      opptaksområdet. Samarbeidsstyret foreslår at det nedsettes en partssammensatt  

                      arbeidsgruppe som utarbeider forslag til oppgaver, tiltak og pilotering. Arbeidsgruppen  

                      ledes av kommunene. 
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                      Vedtak: 
                      Samarbeidsstyret støtter forslag til mandat ihht vedlegg 3 med følgende endringer: 
                      Punktet som omhandler organisering og oppgaver utgår. Følgende tillegg foreslås tatt inn:  
                      Det nedsettes en partssammensatt arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til oppgaver  
                      og piloteringer.  Arbeidsgruppen ledes av kommunene.  
 
                      
 
Sak 16/2016   Barn som pårørende.  

                        Koordinator har i møte med Vestre Viken blitt orientert om tilbud de har til barn og unge  

                        som har foresatte med alvorlige rus eller psykiske helseproblemer. Vestre Viken har i  

                        flere år samarbeidet med kommunene Asker og Bærum om kurs og annen oppfølging av  

                        disse barna. Vestre Viken er opptatt av å gjennomføre tilsvarende tilbud i flere  

                        kommuner. Samarbeidsstyret støtter at dette er et viktig tema å jobbe med.  

            

                        Vedtak: 
                        Koordinator KHS-26 sender ut informasjon til alle kommuner om etablert program for  
                        oppfølging av barn som pårørende etter modell utprøvd mellom kommunene Asker og  
                        Bærum og Vestre Viken. Saken følges opp i den enkelte kommune eller LSU. 
 

 
Sak 17/2016  Saker til neste møte i OSU 19.09.2016 
                       
                       Følgende saker foreslås behandlet: 
                       Sak 15/2016 Godkjenne referat 
                       Sak 16/2016 Forslag til mandat – funksjonsorientert pasientforløp 
                       Sak 17/2016 Forslag til arbeidsprosess for gjennomgang av lovpålagte avtaler 
                       Sak 18/2016 Møteplan 2017 
                       Sak 19/2016 Forsøk med overføring av driftsansvar for DPS til kommuner  
                       Sak 20/2016 Oppfølging av sak 10/2016 samhandling mellom kommuner og Vestre Viken 
                       Sak 21/2016 Plikt til å etablere akutte døgnplasser innen psykisk helse/rus. Statusrapport 
                       Sak 22/2016 Evnt 
 
                       Vedtak: 
                       Samarbeidsstyret foreslår å beholde mandager som møtedag i  OSU, pga møtekollisjon   
                       andre dager i uken. 
 
                       Nytt forslag til vedtak sak 16/2016 sendes ut til  
                       representanter i OSU før møtet 19.09.2016, saksordfører Cecilie P. Øien. 
 
                       Sak 20/2016 Samarbeidsstyret ber prosjektleder KomUt, Kjetil Axelsen, ta  
                       kontakt med hver enkelt kommune i forbindelse med nylig gjennomført  
                       spørreundersøkelse , elektronisk samhandling. Dette for å opplyse kommunene om  
                       resultatet for hver enkelt kommune. 
 
                       Samarbeidsstyret slutter seg til forslag til vedtak i de andre sakene.  
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Sak 18/2016  Fastsette møteplan 2017 
                                      
                       Vedtak: 
                      Møter i samarbeidsstyret gjennomføres mandager 09.30-12.00, Kunnskapssenteret Asker  
                      på følgende datoer: 23. januar, 24.april, 28.august og 20. november kl. 09.30-12.00, 
                      Møtene legger til rette for videooverføring. Det planlegges med at et av møtene blir et 
                       heldagsmøte 
                      Samarbeidsstyret foreslår å legge OSU møter til mandager 09.30-11.30, 3 uker i etterkant 
                      av møter i Samarbeidsstyret.   
 
 
Sak 19/2016  Orienteringssaker i henhold til vedtatte innsatsområder/arbeidsplan 
Vedlegg 4       A Registreringsverktøy KAD 
                       B Utarbeidelse av felles høringsgrunnlag 
                       C Samarbeid med KS, læringsportal 
                       D Styringsdata Vestre Viken 
                       E Læring og mestring 
                       F Bredding av diagnosespesifikke pasientforløp 
                       G Psykisk helse og rus 
                       H Økonomirapport t.o.m juli 
                        I Andre oppdrag 
 
                       Vedtak:  
                       Fremlagt informasjon tas til orientering.  
 
 
Sak 20/2016  Orienteringssaker om status kommunale tiltak. 
 Vedlegg 5     A Ernæring, status gjennomførte tiltak i Drammen kommune 
                          Orientering ved Eva Milde 
                       B Utlysning nye vertskommuner utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester 
                          Orientering ved virksomhetsleder Lisbeth Bakken, Skap gode dager, Drammen  
                                                     
                      Vedtak:  
                      Fremlagt informasjon tas til orientering.  
 
 
 
 
 
 
 


