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Referat fra møte i Samarbeidsstyret KHS 

28.08.2017 11-12.30 

Tilstedet: Eva Milde, Cecilie P. Øien, Aud Hansen, Kristin Nilsen, Anne Marit Tangen, Øystein 

Lappegard, Kari Hesselberg (for Helen Cuenoud) og Kari Engen Sørensen (ref)                                                   

  

Saker behandlet  

Sak 15/2017   Referat fra møte i Samarbeidsstyret 18.05.2017 
Vedlegg 1       Til behandling forelå referat fra møtet 18.05.2017 
                          
                        Forslag til vedtak:  
                        Fremlagte referat godkjennes. 
 
 
Sak 16/2017   Forespørsel om å få benytte spesialisthelsetjenestens Infeksjonsprogram. 
                       Saken ble lagt frem av Øystein Lappegard. 
                       Vestre Viken og kommuner tilsluttet Kongsbergregionen har utviklet et infeksjonskontroll- 
                       program til bruk i sykehjem, publisert på nett. Flere kommuner ønsker å  
                       benytte seg av dette. Vestre Viken er positive til at flere kommuner kan benytte  
                       programmet. Kommunene må betale for kostnad knyttet til bruk og bistand.  
                       Samarbeidsstyret har forståelse for kostnad knyttet til lønn og  
                       undervisningsmateriell. Samarbeidsstyret mener imidlertid at det som er utviklet mellom  
                       noen kommuner og Vestre Viken må kunne deles og benyttes i andre kommuner dersom  
                       dette ikke medfører noen utgifter for noen av partene. Samarbeidsstyret ønsker at dette  
                       prinsippet formidles til Vestre Viken.    
                        
                       Vedtak: 
                       Samarbeidsstyret ønsker at følgende prinsipielle syn formidles til Vestre Viken: 
                       Prosedyrer eller andre tiltak som i fellesskap er utviklet av noen kommuner og sykehus 
                       må kunne deles og benyttes i andre kommuner dersom dette ikke medfører ekstra 
                       kostnader for noen av partene. 
                        
 
 
Sak 17/2017   Kommunenes involvering i Utviklingsplan Vestre Viken    
                       Status og orientering i saken ved Kristin Nilsen og Cecilie P. Øyen. 
 Vedlegg 2      Vedlegg 2: status og orientering fra koordinator KHS-26 
 
                       Vedtak:  
                       Samarbeidsstyret ønsker nytt møte i kraft av rollen som referansegruppe i forkant av  
                       neste møte i Overordnet samarbeidsutvalg 18.09.2017.  
                       Samarbeidsstyret ønsker kommunale representanter inn i alle arbeidsgrupper opprettet i  
                       forbindelse med Utviklings- og strategiplan 2035. Koordinator kontakter foreslåtte  
                       kandidater og formidler navnene til Vestre Viken.  
                   
 
 
Sak 18/2017   Forslag til saker som skal behandles i Overordnet samarbeidsutvalg 18.09.2017 
                       Saker til OSU forberedes og sendes ut fra felles sekretariatet senest 04.09.2017. 
                       Samarbeidsstyret er opptatt av saken knyttet til omstilling og utviklingsarbeid i klinikk  
                       psykisk helse og rus, og foreslår at saken prioriteres i OSU.  
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                       Samarbeidsstyret ønsker i tillegg å fremme saken om Utviklings- og  
                       strategiplan 2035.  
                       
                       Vedtak:  
                       Samarbeidsstyret foreslår at saken knyttet til omstilling og utviklingsarbeid i klinikk  
                       psykisk helse og rus og Utviklings- og strategiplan 2035 prioriteres i møte i Overordnet  
                       samarbeidsutvalg 18.09.2017.  
 
 
Sak 19/2017   Prosess for gjennomgang av lovpålagte avtaler  
                        Viser til vedtak i Overordnet samarbeidsutvalg sak 4/2017 
Vedlegg 4        Kommunene er representert i arbeidsgruppen med Kari Hesselberg (leder), Øystein  
                        Lappegard, Mari Rollag og Anne Marie Flovik. Koordinator KHS-26 har også deltatt i  
                        møtene. 
                        Øystein Lappegard gav en orientering om status i saken. Arbeidsgruppen trenger noe  
                        mere tid på å ferdigstille oppdraget. Saken settes opp til behandling i Overordnet  
                        samarbeidsutvalg 11.12.2017. 
                        Vedlegg 4: statusrapport fra arbeidsgruppen. 
    
                       Vedtak:  
                       Samarbeidsstyret tar fremlagt informasjon til orientering. 
 
 
Sak 20/2017   Status oppfølging av vedtatte innsatsområder 2017 
                        Orientering ved koordinator i hht vedlegg 3.  
 Vedlegg 3,5    Statusrapport «Utvikling av funksjonsorientert pasientforløp» ble sendt ut til  
                        Samarbeidsstyret i forkant av møtet. Statusrapporten ble ikke drøftet på møte. 
                        Samarbeidsstyret besluttet at de gir innspill på rapporten pr mail i etterkant av møtet.  
 
                        Vedlegg 5: Statusrapport «Utvikling av funksjonsorientert pasientforløp»      
                        
                       Vedtak:  
                       Samarbeidsstyret gir innspill på statusrapport «Funksjonsorientert pasientforløp» i  
                       etterkant av møtet. Innspill gis pr. mail. 
 
Sak 21/2017   Fastsette møteplan 2018 
                       Samarbeidsstyret avholder sine møter minimum 2 uker i forkant av møter i OSU.  
 
                       Vedtak: 
                       Samarbeidsstyret besluttet følgende møteplan 2018: 
                       22.januar, 9.april, 27.august og 19. november kl. 10-12.30, Kunnskapssenteret i  
                       Asker.  
                        
 
 
Sak 22/2017   Eventuelt 
                       Ingen Saker meldt. 
 
 
 
 
 
 


