Referat

Møtt:
Eva Milde, Cecilie P. Øien, Aud Hansen, Helen Cuenoed, Kristin Nilsen, Nanna Nordhagen, Øystein
Lappegard
Sekretariat: Kari Engen Sørensen, Nina Solberg: Daglig leder Vestregionen

Referat fra møte i Samarbeidsstyret KHS
Mandag 30.11.2015 kl. 9-15.45, Sundvollen hotell

Saker behandlet
Sak 20/2015

Referat fra møte i Samarbeidsstyret 07.09.2015
Til behandling forelå referat fra møtet 07.11.2015
Vedtak:
Fremlagte referat godkjennes

Sak 21/2015
Vedlegg 1

Fastsette prioriterte fokusområder og tiltak med budsjett 2016
Til behandling forelå forslag til fokusområder, handlingsplan og budsjett ihht vedlegg 2 i
innkallingen. Samarbeidsstyret diskuterte seg frem til følgende valgte fokusområder
for både det interne samarbeidet mellom 26 kommuner og samarbeidet med Vestre
Viken: psykisk helse og rus, velferdsteknologi, læring og mestring og skjæringspunkt
funksjon/diagnose.
Valgte innsatsområder innenfor fokusområdene er : kompetanse, avtaler, rehabilitering,
barn og unge og tjenester. Eva Milde og koordinator skal i etterkant av møtet utarbeide
en tiltaksplan ihht valgte fokusområder og innsatsområder.
Vedtak:
Samarbeidsstyret slutter seg til fokusområder, innsatsområder og budsjett for 2016
ihht vedlegg 1.
Samarbeidsstyret sluttet seg til forslag om at Eva Milde i samarbeid med koordinator,
konkretiserer fokusområder og innsatsområder i en tiltaksplan for 2016.

Sak 22/2015 Fastsette møteplan 2016
Vedtak:
Samarbeidsstyret avholder sine møter på følgende datoer:
25.januar, 11. april, 12. september og 7. november kl. 10-12.30, Kunnskapssenteret i
Asker.
Møtene legger til rette for videooverføring.
Sak 23/2015 Gjennomgang av avtaler mellom kommuner og Vestre Viken
Lovpålagte avtaler mellom kommuner og helseforetak er utarbeidet i tråd med nasjonale
retningslinjer. For noen av avtalene er det utarbeidet lokale underavtaler.
Samarbeidsstyret poengterte at underavtaler ikke skal behandles i OSU.
Samarbeidsstyret ønsker at avtaleverket inkl. underavtaler publiseres på hjemmesiden til
Vestre Viken, Samarbeidsstyret ønsker at det ryddes i struktur for hvordan avtalene
publiseres. Samarbeidsstyret ønsker å fremme forslag i neste møte i OSU om at det
igangsettes et arbeid med gjennomgang og revisjon av hele avtaleverket.
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Vedtak:
Samarbeidsstyret fremme forslag i møtet i OSU 07.12.2015 om et det
igangsettes et arbeid med gjennomgang og revisjon av hele avtaleverket mellom Vestre
Viken og kommuner tilsluttet KHS-26.

Sak 24/2015 Saker til OSU 07.12.2015
Til diskusjon ligger utsendt saksliste.
Vedtak:
Samarbeidsstyret slutter seg til utsendt sakliste med forslag til vedtak i saker som skal til
behandling i OSU 07.12.2015.
I sak19/2015 vil Eva Milde og Øystein Lappegard fremlegge forslag til fokusområder og
innsatsområder sett fra kommunenes ståsted.
Samarbeidsstyret fremmer forslag om at det igangsettes et arbeid med gjennomgang
og revisjon av avtaleverket inngått mellom kommuner og Vestre Viken.

Sak 25/2015 Kjernejournal innhold og fremdriftsplan
Vedlegg 2
Kjernejournal er planlagt innført i våre kommuner i løpet av 2017.
Presentasjon ved Bodil Rabben fra Helsedirektoratet.
Vedtak:
Samarbeidsstyret tar fremlagt informasjon til orientering.

Sak 26/2015 Forskning knyttet til nasjonale Frisklivssentraler.
Innledning ved Nanna Nordhagen og Mari Blegeberg Albjerk.
Frisklivssentralen i Modum kommune har blitt kontaktet i forbindelse med ønske om
å iverksette forskning på effekten av tiltak gjennomført i kommunenes Frisklivssentraler
Vedtak:
Samarbeidsstyret i KHS-26 støtter initiativet til å iverksette forskning på effekten av tiltak i
Frisklivssentralene. Kommunene går inn som samarbeidspartner sammen med
Helsedirektoratet, Buskerud Fylkeskommuner, Vestre Viken og NTNU.

Sak 27/2015 Felles høringssvar- forslag til etablering av hensiktsmessig praksis
En av oppgavene til KHS-26 er å legge til rette for å utarbeide høringssvar på vegne av
flere kommuner. Det har fremkommet et ønske om å gjøre disse prosessene så ryddige og
effektive som mulig.
Vedtak:
Samarbeidsstyret sluttet seg til følgende prosess ved utarbeidelse av felles høringssvar:
-Koordinator fremmer forslag overfor Samarbeidsstyret om at det utarbeides forslag til
felles høringssvar i saker som vurderes som aktuelle.
- Samarbeidsstyret beslutter om dette er hensiktsmessig i den aktuelle saken.
-Samarbeidsstyret oppnevner en arbeidsgruppe som utarbeider forslag til høringssvar.
- Samarbeidsstyret godkjenner forslag til høringssvar fra arbeidsgruppen før forslaget
sendes ut til behandling/justering i den enkelte kommune.
- Kommunene sender inn høringssvar fra egen kommune dersom annet ikke er avtalt.
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Sak 28/2015 Eventuelt
Det har fremkommet et ønske om å lage en ny logo for kommunehelsesamarbeidet som
ikke er knyttet opp til Vestregionen. Vi har en avtale med Vestre Viken at vi publiserer
innkallinger og referat fra OSU og LSU på Vestregionens hjemmeside. Vestre Viken har
laget en link fra denne siden til sin hjemmeside. Kommunehelsesamarbeidet har egen
underside på Vestregionens hjemmeside der innkallinger, referat m.m. publiseres. Det er
ikke avsatt midler til å lage ny logo eller etablering av en ny egen hjemmeside for
kommunehelsesamarbeidet. Samarbeidsstyret diskuterte muligheten for å lage en egen
landingsside for Kommunehelsesamarbeidet som linkes til Vestregionens hjemmeside.

Vedtak:
Koordinator undersøker mulighet og kostnad knyttet til det å etablere en egen landingsside
samt ny logo for Kommunehelsesamarbeidet. Landingssiden skal linkes opp til
eksisterende hjemmeside i Vestregionen.
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