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Referat fra møte i Samarbeidsstyret KHS 

 

Tid:                       Torsdag 18. mai 12-14 

Sted:                     Kunnskapssenteret Asker 

Dagsorden:          Godkjenning av innkalling, dagsorden og ordinære saker                                                   
  

 

Saker behandlet  

Sak 08/2017   Referat fra møte i Samarbeidsstyret 23.01.2017 
Vedlegg 1       Til behandling forelå referat fra møtet 23.01.2017 
                          
                        Vedtak:  
                        Fremlagte referat godkjennes. 
 
 
Sak 09/2017   Status og evaluering av kommunehelsesamarbeidet 
                        Grunnlag for diskusjon:: 
 
                        1 vedtak fattet av Samarbeidsstyret 23.01.2017 sak 3/2017: 
                        Samarbeidsstyret ber deltakerkommunene ta stilling til følgende innen 15. mars 2017: 
                        A: Kommunehelsesamarbeidet avvikles f.o.m. 01.01.2018 
                        B: Kommunehelsesamarbeidet videreføres etter 01.01.2018 
 
                        2 vedtak fattet i Vestregionens styringsgruppe 16.03.2017, sak 5/2017: 
                        Styringsgruppen foreslår at Kommunehelsesamarbeidet videreføres minst ut sommeren  

                        2018. Ordførerne i Vestre Vikens opptaksområde inviteres til møte 15.06.2017 for å ta  

                        stilling til forslag om videreføring fram til sommeren 2018, samt videre prosess med sikte  

                        på en avklaring av om samarbeidet skal videreføres eller avvikles.  
 
                        Hallingdalsregionen, Ringeriksregionen og Kongsbergregionen ønsker en videreføring  
                        av KHS-26 etter 31.12.2017. Begrunnelsen er at mindre kommuner har stor nytte av den  
                        felles kraft og effektivitet som dette samarbeidet gir. Samarbeidet medvirker i tillegg til  
                        en opplevelse av likeverdighet i forhold til Vestre Viken. Kommunene Asker, Drammen 
                        og Bærum redegjorde for at deres kommuner trenger lengre tid for å fatte beslutning om  
                        hvorledes samarbeidet mellom kommuner og helseforetak skal være. Dette begrunnes  
                        i pågående prosesser knyttet opp mot ny region og kommunestruktur og etablering av  
                        ny fylkeskommunale utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester.  
                        Samarbeidsstyret støtter at det legges til rette for prosesser som skal lede frem mot en 
                        riktig beslutning vedrørende fremtidig samarbeid. Samarbeidsstyret ser et behov for å  
                        videreføre KHS-26 ut 2018 eller 2019 (disens i Samarbeidsstyret) for å opprettholde en 
                        stabilitet og kontinuitet i samarbeidet.   
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                       Vedtak: 
                       Samarbeidsstyret ønsker at det legges til rette for prosesser som skal lede frem til  
                       riktig beslutning vedrørende fremtidig samarbeid mellom kommuner og sykehus. 
                       Samarbeidsstyret ønsker at det fattes vedtak om en videreføring av 
                       Kommunehelsesamarbeidet ut 2018 eller 2019 (disens i Samarbeidsstyret).               
 
 
Sak 10/2017   Kommunenes involvering i Utviklingsplan Vestre Viken    
                       Status og orientering i saken ved Kristin Nilsen 
                       Kommunene har to representanter i Styringsgruppen, Cecilie Øien og Kristin Nilsen 
                       Det er avholdt to møter. Arbeidet med å etablere arbeidsgrupper knyttet til ulike temaer i  
                       Utviklingsplanen er påbegynt. Inntrykk så langt er at Vestre viken har en intensjon om å  
                       legge til rette for en god involvering av kommunene i dette arbeidet. 
 
                       Vedtak:  
                       Samarbeidsstyret tok fremlagt informasjon til orientering. 
 
 
Sak 11/2017   Forslag til saker som skal behandles i OSU 29.05.2017 
                       Saker til møte i OSU forberedes og sendes ut fra sekretariatet senest 15.05.2017. 
                        
                       Vedtak:  
                       Sak utsatt grunnet avlysning av møtet i OSU 29.05.2017. 
 
 
Sak 12/2017   Prosess for gjennomgang av lovpålagte avtaler  
                        Viser til vedtak i Overordnet samarbeidsutvalg sak 4/2017 
                        Kommunene er representert i arbeidsgruppen med Kari Hesselberg (leder), Øystein  
                        Lappegard, Mari Rollag og Anne Marie Flovik.  
                        Øystein Lappegard orienterte om at arbeidet var igangsatt. Kommunene har lagt opp til  
                        to møter før felles møte avholdes med den partssammensatte arbeidsgruppen i juni. 
                         
                       Vedtak:  
                       Samarbeidsstyret tar fremlagt informasjon til orientering. 
 
 
Sak 13/2017   Status oppfølging av vedtatte innsatsområder 2017 
                        Koordinator orienterte om at arbeidet med funksjonsorientert pasientforløp var igangsatt.  
                        Arbeidsgruppe nedsatt. Vestre Viken holdes orientert og inviteres inn i samarbeidet på  
                        egnet tidspunkt. Oppfølging av innsatsområdet rehabilitering er igangsatt. Det avholdes  
                        et arbeidsmøte mellom Vestre Viken og utvalgte kommuner 9. juni. Koordinator har bedt  
                        om at kommunene sender en statusrapport vedrørende rehabilitering inkl. forventninger  
                        om fremtidig samarbeid knyttet til temaet. Koordinator utarbeider et oppsummerende  
                        notat som fremlegges på møtet 9. juni. Koordinator er invitert til et oppstartsmøte i Vestre  
                        Viken 16. juni. Tema er igangsetting av et opplæringsprogram knyttet til den dreiningen  
                        som skal skje i klinikk psykisk helse og rus. Omleggingen går ut på en dreining fra en  
                        reduksjon i bruk av døgn til en økning av ambulant og poliklinisk virksomhet. Dette  
                        arbeidet må foregå i tett samarbeid med kommune. Samarbeidsstyret ber koordinator å  
                        følge opp dette. Tema rus og psykisk helse bør følges opp i neste møte i  
                        referansegruppen, Utviklingsplan Vestre viken, berammet til 29.05.2017. 
                        
                       Forslag til vedtak:  
                       Samarbeidsstyret tar fremlagt informasjon til orientering. 
 
Sak 14/2017   Eventuelt 
                       Av hensyn til representanter i Samarbeidsstyret med lang reisevei til møtene, anmodes  
                       det om at fastsatte møtedatoer ikke flyttes på. 
 


