REFERAT

Referat fra møte i Samarbeidsstyret KHS
Mandag 11.04.16 kl. 10.00- 12.15
Tilstedet: Eva Milde, Cecilie P. Øien, Aud Hansen, Helen Cuenoed, Kristin Nilsen, Nanna Nordhagen,
Øystein Lappegard og Kari Engen Sørensen ( sekretatiat)

Saker behandlet
Sak 5/2016
Vedlegg 1

Referat fra møte i Samarbeidsstyret 25.01.2016
Til behandling forelå referat fra møtet 25.01.2016
Vedtak:
Fremlagt referat godkjennes

Sak 6/2016
Vedlegg 2

Forespørsel om deltakelse i forskning på Frisklivssentraler i Buskerud fylke.
Det har kommet en forespørsel fra NTNU, Høgskulen i Sogn og Fjordane og
Møreforskning Molde om deltakelse i en flerregional intervensjonsstudie. Deltakelsen
gjelder frisklivssentraler i Buskerud fylke. Til behandling forelå prosjektbeskrivelse i hht
vedlegg 2. Vestre Viken er forspurt om å være med å finansiere forskningen, men har
takket nei. Vestre Viken har imidlertid meldt interesse for forskning knyttet til temaet
læring og mestring, og da i samarbeid med kommunene. Samarbeidsstyret behandlet
henvendelsen, og besluttet å takke nei til invitasjonen. Samarbeidsstyret synes det er
mere relevant å igangsette en forskning rundt læring og mestring og da i samarbeid med
Vestre Viken. Koordinator bes undersøke pågående forskning rundt temaet.
Vedtak:
Samarbeidsstyret takker nei til invitasjon til deltakelse på intervensjonsstudie av
Frisklivssentraler i Buskerud initiert av NTNU, Høgskulen i Sogn og Fjordane og
Møreforskning Molde.
Samarbeidsstyret ber koordinator undersøke pågående forskning rundt
lærings- og mestringstilbud.

Sak 7/2016
Vedlegg 3

Rapport fra Statens helsetilsyn: Samhandling om utskrivning av pasienter
fra spesialisthelsetjenesten til kommunen.
Til behandling forelå rapporten fra Statens helsetilsyn, lagt frem 8. mars, og som
bygger på et tilsyn gjennomført i 37 kommuner og 19 helseforetak i 2015. Ingen av våre
kommuner har vært med i undersøkelsen. Samarbeidsstyret diskuterte rapporten , og
besluttet å løfte saken til første møte i Overordnet samarbeidsutvalg (OSU) 25.04,16.
Begrunnelsen er at det er en felles forpliktelse å få til en god samhandling.
Samarbeidsstyret ønsker at OSU diskuterer hvordan en best skal følge opp rapporten.
Sekretariatet forbereder et saksnotat som grunnlag for diskusjon i OSU.
Vedtak:
Samarbeidsstyret besluttet at rapport fra Statens helsetilsyn settes opp som sak i møte i
OSU 25.04.16. Sekretariatet forbereder et saksnotat som grunnlag for diskusjon.
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Sak 8/2016

Felles rapporteringsverktøy
Samarbeidsstyret drøftet forslag til å innføre felles registreringsverktøy til bruk på de
kommunale akutte døgnplassene. Samarbeidsstyret fikk forelagt muligheten til å benytte
et registreringsverktøyet som benyttes i Telemarksregionen. Klinisk samarbeidsutvalg har
fått presentert verktøyet, og ønsker at dette benyttes også i vår region. Vestre Viken er
villige til å bidra med finansiering. Samarbeidsstyret er positive til å innføre verktøyet, og
ser det som en fordel at alle kommunene er med. Kommuner som ennå ikke har fattet
beslutning samt finansieringsbidrag pålydende kr 0,30, gis svarfrist innen 15.04.16.
Vedtak:
Samarbeidsstyret har som intensjon at alle kommuner slutter seg innføring av felles
registreringsverktøy utviklet og benyttet i Telemarksregionen. Endelig beslutning fattes
når alle kommuner har tatt stilling i saken, senest 15.04.16.

Sak 9/2016 Modell for diagnoseuavhengig pasientforløp, forslag til arbeidsprosess
Vedlegg 4 Første utkast til arbeidsprosess ble lagt frem av koordinator KHS-26. Samarbeidsstyret
melder om stor interesse for dette arbeidet, og ønsker at Vestre Viken deltar i prosessen i
tillegg til fastlegene. Legeforeningen kan også involveres. Eva Milde og Aud Hansen
sjekker mulighet for å få med representanter fra Drammen og Asker.
Plan for arbeidet diskuteres i OSU 25.04.16. Samarbeidsstyret foreslår at arbeidet
koordineres av koordinator KHS-26. Utgifter knyttet til arbeidet belastes den enkelte
kommune og foretak.
Vedtak:
Samarbeidsstyret støtter forslag til arbeidsprosess med noen endringer. Nytt forslag i hht
vedlegg 4 legges frem til diskusjon i OSU 25.04.16.
Sak 10/2016 Saker til neste møte i OSU 25.04.2016
Samarbeidsstyret ønsker å fremme følgende saker til møtet i OSU:
Evaluering/revidering av lovpålagte samarbeidsavtaler.
Vedtak:
Samarbeidsstyret fremmer sak vedrørende evaluering/revidering av lovpålagte
samarbeidsavtaler til møte i OSU 25.04.16.

Sak 11/2016 Orienteringer
Vedlegg 5

A Innsatsområde Læring og mestring:
Koordinator KHS-26 har hatt et planleggingsmøte med Tone Finvold og Kurt Kleppe
Josefsen (lærings- og mestringssenteret Vestre Viken). Felles konferanse er under
planlegging med tema gjensidig forventningsavklaringer, oppgavefordeling og fremtidig
fornuftig samarbeid. Deltakelse fra Helsedirektoratet. Det gjennomføres flere 5 dagers
kurs i helsepedagogikk for kommuner høsten 2016.
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
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Kommunene har formidlet et ønske om økt kunnskap om velferdsteknologi. Vestregionen
hadde 7.3.16 et møte med høyskolen i Sør/øst Norge hvor samarbeid innen
velferdsteknologi ble diskutert. 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 tilbyr regionale gratis
dagskonferanser for kommunale ledere og medarbeidere. Første holdes i
Kongsbergregionen i mai og i Ringeriksregionen i juni.
D Status utvikling av web-basert tilgang til aktivitetsdata i Vestre Viken
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.
Vedtak:
Samarbeidsstyret tar fremlagte saker til orientering

Sak 12/2016 Evnt.
1.Status etablering av lederforum psykisk helse og rus etter modell fra Asker/Bærum
Dette er etablert og fungerer godt i Ringeriksregionen. Drammen kommune ønsker å få
lagt til rette for modell fra Asker og Bærum i LSU Drammen.
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. Eva Milde besvarer henvendelsen fra FMB
med at dette ikke er ønskelig på nåværende tidspunkt.
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 vanskelig å forstå. Koordinator sender retningslinjer vedrørende følgetjenesten til
Øystein Lappegard og følger opp saken med Samhandlingssjefen i Vestre Viken.
Vedtak:
Samarbeidsstyret har tatt eventuelt sakene til orientering.
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