Forslag til felles handlingsplan mellom kommuner og Vestre Viken
2016-2017
OSU besluttet følgende fokusområder for 2016 og 2017:
1. Utarbeide et diagnoseuavhengig pasientforløp for pasienter med behov for
koordinerte tjenester.
2. Tiltak rettet mot barn og unge.
3. Ferdigstille og implementere og bredde de pågående pasientforløpene.
4. Riktig bruk av rehabiliteringsressursene
5. Lærings- og mestringstilbud
I tillegg kommer pågående aktiviteter som videreføres i 2016
Fokusområde 1
Utarbeide et diagnoseuavhengig pasientforløp for pasienter med behov for koordinerte
tjenester.
Tiltak
Nedsette en arbeidsgruppe som utarbeider en modell for
diagnoseuavhengig pasientforløp med bakgrunn fra
arbeidet hjem-hjem.
Forslag på deltakere i arbeidsgruppen:
Kommunene: Anne Marie Flovik, Turid Lohne Velund,
Kjetil Axelsen, Representant fra Asker kommune, Hanne
Larsson?, Kari Engen Sørensen
Vestre Viken: Vigdis Backe Semb?, Elisabeth Kaasa? ++
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Fokusområde 2
Tiltak rettet mot barn og unge
Tiltak
Informere og publisere handlingsplaner psykisk helse og
rus vedtatt i LSU
Fasilitere evnt. ønsker om felles fagdager som berører
tematikk helsetjenester barn og unge
LSU (kommuner og Vestre Viken) gjennomfører tiltak
ihht områdeplan psykisk helse og rus.

Fokusområde 3
Ferdigstille og implementere og bredde de pågående pasientforløpene.
Tiltak
Implementere pågående pasientforløp
-Oppsummere høringssvar
-Oppfølging av implementeringsprosessen
Bredding av pasientforløp i kommunene
Avklare behov for andre diagnosespesifikke
pasientforløp.
Evaluere implementerte pasientforløp
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Fokusområde 4
Riktig bruk av rehabiliteringsressursene
Tiltak
Arrangere et dagsseminar, hva skjer på
rehabiliteringsfeltet, behov, tiltak
Nedsette en arr.komite Invitere f.eks. Helsedirektoratet.
Fasilitere for igangsetting av anbefalinger fremkommet
på dagskonferansen
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Fokusområde 5
Lærings- og mestringstilbud
Tiltak
Arrangere et dagsseminar, hva skjer innenfor temaet
læring og mestring. Erfaringer og tiltak fra kommuner og
sykehus. Erfaringsdeling. Fokus på skjæringspunktet i
innleggelse og utskriving
Nedsette en arrangementkomite.
Fasilitere for igangsetting av anbefalinger fremkommet på
dagskonferansen

Videreførte aktiviteter fra 2015
Tiltak
Kompetanseoverføring
Arrangere siste kurs i Alert 12. og 13. januar.
Utarbeide sluttrapport Alert.
Være bindeleddet mellom Vestre Viken og
kommunene i kompetanseoverføring Alert
Web-basert styringsdata
Følge opp pilotkommuner
Følge opp prosjektet slik at alle kommuner får
tilgang til styringsdata via web.
e-læringsmodul KS
Følge opp prosjektet
Oppfølging av prosjekt psykisk helse og rus
Gjennomføre kick-off 27. januar
Følge opp implementering ihht vedtak i
styringsgruppen 23.11.2015
Søke Fylkesmannen om tilskuddsmidler til å
bredde funn og erfaringer i prosjekt psykisk helse
og rus.
Sekretær OSU
Sekretær tvisteutvalget
Publikasjoner på hjemmesiden, nyhetsbrev
Legge til rette for felles høringssvar
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