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Saker 

A Registreingsverktøy KAD 

Software er mottatt. Hver kommune tar kontakt med sin IT avdeling, da dette skal innstalleres på 

sikker sone. Når de har snakket med sin IT avdeling, ta kontakt med Kjetil Axelsen.  

 

B Utarbeidelse av felles grunnlagsmateriale høring- lovendringsforslag, 

primærhelsemeldingen, oppgavemelding mv. 

Felles grunnlagsmaterialet ble utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av: Siv Merethe Glesne 

(Hallingsdalsregionen), Kari Hesselberg og Gunhild Bergsaker (Kongsbergregionen), Helen 

Kristiansen, Synnøve Sæther (Drammensregionen), Anne Mari Flovik( Bærum kommune) og Kari 

Engen Sørensen. Kommunelegene Øystein Lappegard og Einar Braaten har i tillegg kommet med 

innspill som er tatt med i teksten. Grunnlagsmaterialet ble sendt ut til alle kommuner tilsluttet KHS-

26 19. august 2016.  

 

C Samarbeid med KS tema læringsportal 

Vestregionen gjennomførte et møte med KS (VBT) 18. august 2016. KS stilte med følgende 

personer: Arne Mathias Lia, Ståle Hegna og Merethe Taang. KS har utviklet en nasjonal 

læringsportal i nært samarbeid med Helse Sør/Øst. Kommunehelsesamarbeidet har i tillegg vært 

involvert. Portalen er testet ut i noen kommuner i Kongsberg og Telemark. De fleste kommuner i 

Buskerud har tegnet en kontrakt med KS, hvor de får tilgang til læringsportalen. Det finnes også en 

gjesteinnlogging. Portalen er gratis, og skal utvikles mere etter hvert. KS kan tilby ½ dags 

opplæring for de kommuner som ønsker dette. For mere informasjon www.kslaring.no  

 

D Styringsdata Vestre Viken 

KHS-26 har i lengre tid samarbeidet med analyseavdelingen i Helse sør/øst om å utvikle en web-

basert portal slik at alle kommuner får tilgang til relevante aktivitetsdata for sin kommune. 

Løsningen er snart på plass, antatt lanseringsdato er medio september.   

 

http://www.kslaring.no/


         

 2 

  

 

E Læring og mestring 

KHS-26 har påbegynt arbeidet rundt innsatsområdet læring og mestring. I samarbeid med Vestre 

Viken arrangerer vi en konferanse 23. september. Invitasjon utsendt juni 2016. Endelig program 

sendes ut 23. august. Momenter fremkommet på konferansen vil danne grunnlag for videre arbeid 

med temaet. 

 

F Bredding av diagnosespesifikke pasientforløp 

Invitasjon til dialogkonferanse 27. oktober er sendt ut juni 2016. En partssammensatt arbeidsgruppe 

utarbeider endelig program 24. august. Invitasjon med endelig program sendes ut i slutten av 

august. Prosjektledelsen ønsker å gjennomføre et møte med kommuner som ikke har deltatt i 

prosjekt hjem-hjem før dialogkonferansen 27. oktober. Invitasjon til dette ble sendt ut fra 

koordinator 23.august. 

 

 

G Psykisk helse og rus, målinger og bredding av Samhandlingsmodell 

Vestregionen mottok på vegne av KHS-26 kr. 1 000 000 fra Fylkesmannen til måling og bredding 

av ny modell for samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommuner. Koordinator KHS-26 

leder og koordinerer effektmålinger mellom Asker DPS og kommunene Asker, Røyken og Hurum.  

Samhandlingsmodellen skal breddes til Drammen kommune og Drammen DPS. Arbeidet har 

startet, og koordineres og ledes av koordinator KHS-26. Planlagt sluttført 31.12.2016. 

 

H Økonomirapport 

Se vedlegg 5  

 

I Andre oppdrag 

Koordinator KHS-26 har blitt forespurt og takket ja til å bistå Svelvik kommune i deres arbeid med 

omorganisering av tjenestene innen helse- og omsorg. Det er avholdt flere forberedende møter.  

Koordinator KHS-26 har blitt forespurt og takket ja til å bistå Sigdal kommune i deres arbeid med 

smart organisering av tjenestene innen helse- og omsorg. 

 

Koordinator KHS-26 har foretatt 2 undervisningsoppdrag på Høgskolen i Sør/øst og Lovisenberg 

høgskole i Oslo. Studiet Helse i plan og master innenfor helse og sosialfag. Nytt 

undervisningsoppdrag er planlagt november 2016. Undervisningshonorar tilfaller 

kommunehelsesamarbeidet.  
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