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Forslag til vedtak 

Samarbeidsstyret tar fremlagt informasjon til orientering. 

Samarbeidsstyret godkjenner forslag til modell, forbedringspunkter og implementering av 

Funksjonsorientert pasientforløp. Saken settes opp til behandling i OSU 18.09.2017. 

 

 

 

Saker 

A Styringsportal samhandling 

6 tilgjengelige rapporter er tilgjengelige på www.vestregionen.no , fanen Styringsportal 

samhandling.  

Nedsatt arbeidsgruppe fortsetter sitt arbeid ledet av analysesjefen i Helse Sør-Øst, Lars Rønning. 

Arbeidsgruppen ferdigstiller «Rådmannsrapporten» og ny påloggingsløsning via PowerBi. Lars 

Rønning og koordinator KHS-26 har anledning til å gjennomføre møter med enkelte kommuner for 

en mer inngående analyse av ønskede tjenesteområder.  

 

B Barn som pårørende 

De siste av fem fagdager «Barn som pårørende» gjennomføres i Ål 29. august og Drammen 5. 

september, 12.00-15.30. Fagdagene har så langt fått meget positive tilbakemeldinger. Innledere er 

hentet fra både sykehus og kommuner. 

 

C Rehabilitering 

Viser til saksnotat Utviklings- og strategiplan 2035, tema rehabilitering.  

I etterkant av arbeidsmøtet mellom kommuner og Vestre Viken 29.08.2017 vil koordinator KHS-26 

ta initiativ til en dagskonferanse. Tema for denne samlingen er oppfølging og forhåpentligvis 

utprøving av ønsker/muligheter fremkommet den 29.08.2017. Koordinator KHS-26 lager et resyme 

av planverk knyttet til rehabilitering som er sendt fra den enkelte kommune.  

 

 

D Velferdsteknologi 

KHS-26 drifter et erfaringsnettverk knyttet til tema velferdsteknologi. To av fire samlinger er 

gjennomført i 2017. Høgskolen i Sør-Øst Norge og KS BTV deltar på samlingene. Så langt har 
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 majoriteten av kommunene deltatt. KHS-26 hadde 11.08.2017 et møte med seniorrådgiver Ole 

Benny Johansen, Fylkesmannen i Buskerud. Fylkesmannen har ansvar for tildeling av  

 

 

 

prosjektmidler innen velferdsteknologi. Fylkesmannen ønsker å delta på nettverkssamlinger i regi 

av KHS-26. Neste samling er berammet til 29.09.2017.    

 

E Funksjonsorientert pasientforløp 

Arbeidet er i sluttfasen og presenteres i Overordnet samarbeidsutvalg 18.09.2017. Koordinator 

KHS-26 har etablert en hurtigarbeidende arbeidsgruppe. Arbeidet er koordinert med prosjekt 

«Trygg utskrivning» i Vestre Viken. Arbeidsgruppen vil legge frem konkrete forbedringspunkter 

med mål om å sikre et godt koordinert pasientforløp for målgruppen pasienter med flere diagnoser. 

Forbedringspunktene er i tråd med momenter omtalt i forslag til veileder for kommunens 

oppfølging av brukere med store og sammensatte behov. Arbeidsgruppen vil legge frem forslag til 

implementering av forbedringspunktene, enten via læringsnettverk eller annen type opplæring.  

 

 

F Psykisk helse og rus 

Viser til saksnotat Utviklings- og strategiplan 2035, tema psykisk helse og rus og sak 08/2017 i 

OSU «Orientering om omstilling og utviklingsarbeid i klinikk psykisk helse og rus».  

Omstillingsarbeidet blir satt opp som sak i OSU 18.09.2017.  

Koordinator KHS-26 har kontaktet klinikk Vestre Viken og presisert at kommunene må involveres i 

dette arbeidet. Omleggingen har konsekvenser for kommunene i form av redusert døgnkapasitet og 

omlegging til mere ambulante tjenester med fokus på en pasientgruppe med omfattende behov for 

tjenester fra både kommune og spesialist. Hvorledes dette samarbeidet skal være må diskuteres med 

den enkelte kommune. Koordinator KHS-26 har fått tilsendt et utkast til et oppdragsmandat knyttet 

til varslet omstillingsarbeid. Det er blant annet oppnevnt et utviklingsteam med ansvar for å legge til 

rette for gode prosesser. Vestre Viken har fremmet et forslag om at koordinator KHS-26 er 

representert i Utviklingsteamet. Første møte er berammet til 25.08.2017.  

 

 

G Økonomirapport 

Fremlegges i møtet. 

 

 

 


