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Til: 

Eva Milde, Cecilie P. Øien, Aud Hansen, Helen Cuenoud, Kristin Nilsen, Anne Marit Tangen, Øystein 
Lappegard 

Sekretariat: Kari Engen Sørensen 

Innkalling til møte i Samarbeidsstyret KHS 
 

Tid:                       Mandag 20.11.2017  09.30-12.00 

Sted:                     Skap gode dager, Wergelandsgate 13, Drammen 

Dagsorden:          Godkjenning av innkalling, dagsorden og ordinære saker                                                   
  

 

Saker til behandling  

Sak 22/2017   Referat fra møte i Samarbeidsstyret 28.08.2017 
Vedlegg 1       Til behandling foreligger referat fra møtet 28.08.2017 
                          
                        Forslag til vedtak:  
                        Fremlagte referat godkjennes. 
 
 
                        
Sak 23/2017   Evaluering av Kommunehelsesamarbeidet 
                       Vestregionen (Vrg) har besluttet å gjennomføre en evalueringsprosess frem til juni 2018. 
                       Prosessen skal lede frem til en beslutning 14. juni 2018 hvor det tas stilling til en  
                       videreføring eller avvikling av samarbeidet, eventuelt videreføring av noen av 
                       innsatsområdene. Rådmannsgruppen i Vrg har utarbeidet et drøftingsnotat som beskriver  
                       utfordringsbildet og noen sentrale spørsmål. Det er i tillegg utarbeidet en  
                       spørreundersøkelse. Evalueringsprosessen er publisert på www.vestregionen.no  
                       Ordførermøtet i KHS beslutter videreføring eller avvikling av KHS 14.06.2018. 
 
                       I samråd med leder av samarbeidsstyret, Eva Milde, settes saken opp til diskusjon.  
 
                       Forslag til vedtak: 
                       Besluttes i møtet 
 
 
Sak 24/2017   Handlingsplan og budsjett 2018 
Vedlegg 2, 3   Samarbeidsstyret skal utarbeide forslag til årlige prioriterte fokusområder og tiltak som  
                        nedfelles i KHS sin handlingsplan og budsjett (Avtalen om Tverrkommunalt samarbeid i  
                        Vestre Viken helseområde). Eiermøtet vedtok 15.06.2017 å heve kontingenten for 2018  
                        til kr 2,50 pr innbygger.  
                        KHS har to funksjoner- tverrkommunalt samarbeid og samarbeid knyttet til  
                        spesialisthelsetjenesten. Overordnet samarbeidsutvalg vedtok 07.12.2015 felles  
                        innsatsområder for 2016-2017. OSU må ta stilling til en videreføring eller endring i  
                        innsatsområdene møtet 11.12.2017. 
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                        Vedlagt ligger statusrapport HP og budsjett 31.09.2017 (vedlegg 2) og  
 
                        forslag til fokusområder, tiltak og budsjett 2018 knyttet til det  
                        tverrkommunale samarbeidet og sekretariatfunksjonen i OSU (vedlegg 3).  
                         
                         
                        Forslag til vedtak: 
                        Samarbeidsstyret godkjenner fremlagt forslag til handlingsplan og budsjett 2018.  
                        Handlingsplanen suppleres med eventuelt flere tiltak ihht vedtak fattet i Overordnet  
                        Samarbeidsutvalg 11.12.2017.  
 
Sak 25/2017   Funksjonsorientert pasientforløp 
Vedlegg 4       Vedlagt ligger forslag til prinsipper og gjennomføringsprosess knyttet til  
                       «Funksjonsorientert pasientforløp» 
                        Første utkast ble sendt på høring i Samarbeidsstyret 25.08.2017. Det kom inn to  
                        kommentarer, som er innarbeidet i endelig forslag 30.10.2017. Forslagene er alle en  
                        presisering og operasjonalisering av gjeldene lovverk og føringer gitt gjennom  
                        ulike veiledere. 
 
                        Samarbeidsstyret bes diskutere og ta stilling til: 
                        A: Prinsipper som må ligge til grunn i det Funksjonsorienterte pasientforløpet, uansett 
                            valg av modell 
                        B: Forslag til forbedringspunkter knyttet til samhandling og organisering 
                        C: Forslag til forbedringspunkter knyttet til kompetanse 
                        D: Forslag til gjennomføringsprosess 
 
                         
                         Forslag til vedtak: 
                         Samarbeidsstyret støtter fremlagt forslag til prinsipper, forbedringspunkter og  
                         gjennomføringsprosess for «Funksjonsorientert pasientforløp». Forslaget fremmes i  
                         Overordnet samarbeidsutvalg 11.12.2017. 
 
Sak 26/2017   Saker til Overordnet Samarbeidsutvalg 11.12.2017 
 Vedlegg 5       Følgende sak er meldt: 
                        A: Forslag til gjennomgang av lovpålagte avtaler, vedlegg 5 
                        B: Ønsker Samarbeidsstyret å vedta felles innsatsområder 2018? 
                        C: Ønsker Samarbeidsstyret å fremme andre saker? 
 
                       Forslag til vedtak: 
                       Besluttes i møtet 
 
 
                        
Sak 27/2017   Utvikling- og strategiplan 2035 
                       Vestre Viken sin Utvikling- og strategiplan 2035 sendes ut på høring januar/februar 2018.  
                       Ønsker samarbeidsstyret at kommunene samarbeid omkring denne høringen ved f.eks. å  
                       utarbeide et felles grunnlagsmateriale? 
                        
                       Forslag til vedtak: 
                       Besluttes i møtet 
 
 
 
Sak 28/2017   Eventuelt 
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Forfall meldes kari@vestregionen.no 


