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Til: 

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

Lappegard 

Sekretariat: Nina Solberg og Kari Engen Sørensen 

Innkalling til arbeidsseminar i Samarbeidsstyret KHS-26 

Tid:                        22-23 januar  2018, oppstart kl. 10:00, avslutning etter frokost 23 januar 

Sted:                     Sundvollen hotell  

 

10:00- 12:00 Saker til behandling  

Sak 1/2018     Referat fra møte i Samarbeidsstyret 20.11.2017 
Vedlegg 1       Til behandling foreligger referat fra møtet 20.11.2017 
                          
                        Forslag til vedtak:  
                        Fremlagte referat godkjennes. 
 
Sak 2/2018     Funksjonsorientert pasientforløp 
Vedlegg 2       Det har kommet et innspill fra Øystein Lappegard om å foreta noen endringer i prosjekt  
                       funksjonsorientert pasientforløp. Forslaget går ut på å samle foretak og kommuner om  
                       et VIP-prosjekt- helhetlig pasientforløp rettet mot pasienter med store og sammensatte   
                       behov med mange reinnleggelser. Et slikt prosjekt vil kreve en god planlegging,  
                       etablering av prosjektorganisasjon og finansiering fra begge parter. Dersom  
                       samarbeidsstyret gir sin tilslutning legges det opp til et prinsippvedtak i OSU i mars. Det  
                       etableres en arbeidsgruppe på tvers av kommuner og foretak som utarbeider en  
                       prosjektplan som behandles i OSU september 2018. Det etableres en  
                       prosjektorganisasjon, en prosjektleder. Oppstart 2019.  
 
                       Koordinator har kort drøftet denne muligheten med Samhandlingssjef I Vestre Viken.  
                       Saken legges frem av Øystein og Kari 
 
                       Forslag til vedtak: 
                       Det legges opp til et prinsippvedtak i Overordnet Samarbeidsutvalg mars 2018 med  
                       følgende innhold: 
                       Det etableres et prosjekt helhetlig pasientforløp rettet mot pasienter med store  
                       og sammensatte behov og som har mange reinnleggelser basert på VIP-modellen fra  
                       Stavanger. Det etableres en arbeidsgruppe på tvers av kommuner og foretak som  

                       utarbeider en prosjektplan som behandles i OSU september 2018. Det etableres en  

                       prosjektorganisasjon med egen prosjektleder som finansieres av kommuner og  

                       helseforetak. 

 

Sak 3/2018     Revisjon av avtaleverket 
                       Viser til vedtak i Overordnet Samarbeidsutvalg sak 16/2017 Revisjon av avtaleverket 
                       tak:  
                       «Overordnet samarbeidsavtale (OSA) revideres og utvides med sentrale punkter fra  
                       dagens tjenesteavtaler.  Alle dagens tjenesteavtaler utgår, med unntak av tjenesteavtalen  
                       om helhetlige pasientforløp. Eget tvisteløsningsutvalg utgår. Beskrivelse av prosedyre for  
                       uenighet og tvist legges inn i OSA. Hvis partene ønsker kan det utarbeides retningslinjer  
                       som er likelydende i hele helseområdet. Det må fremkomme i retningslinjen hvilken  
                       avtale den er knyttet til. Lokale retningslinjer eller rutinebeskrivelser må vise til overordnet  
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                       avtale.  Overordnet samarbeidsutvalg orienteres om status i arbeidet 12.03.2018  
                       Overordnet samarbeidsutvalg behandler forslag til ny samarbeidsavtale 17.09.2018.  
                       Partene har selv ansvar for å oppnevne medlemmer til en redaksjonskomite. Felles  
                       sekretariat i Vestre Viken og kommunehelsesamarbeidet ilegges et hovedansvar for å  
                       iverksette nødvendige prosesser».   
  
                       Koordinator har diskutert oppfølgingen av vedtaket med samhandlingssjef i Vestre Viken.  
                       Vestre Viken er innstilt på å gjøre et forarbeid, men ønsker å ha med en representant fra  
                       kommunene. Ved behov finansierer KHS ekstern juristkompetanse for en kort  
                       gjennomgang av dagens lovverk for utsjekk om noe må tas inn i de reviderte avtalene. 
                       Det foreslås at arbeidsgruppen som utarbeidet forslag til revisjon av avtaleverket  
                       ferdigstiller arbeidet.   
 
                       Saken legges frem av Øystein Lappegard 
 
                       Forslag til vedtak: 
                       Besluttes i møtet 
 
Sak 4/2018     Meldingsløft 2 
Vedlegg 3        Viser til vedtak i Overordnet Samarbeidsutvalg sak 17/2017 Meldingsløft 2 
                        «Overordnet samarbeidsutvalg ber om at elektronisk meldingsutveksling er en prioritert  
                        satsing i 2018 og at det etableres et Meldingsløft II i tråd med notatet.   
                        Overordnet samarbeidsutvalg ber om at forslag til prosjekt med fremdriftsplan legges  
                        frem for samarbeidsstyret for kommunen i januar og beslutning i OSU på neste møte i  
                        mars. Forslag til prosjekt utarbeides av Vestre Viken.» 
                        
                        Vestre Viken har startet planleggingen av prosjektet som omfatter interne tiltak i 
                        foretaket.  
                        Kommunen må lage tilsvarende planer. Det etableres en felles styringsgruppe for  
                        kommuner og helseforetak med ansvar for å gjennomføre prosjektet etter en fastsatt  
                        mandat og fremdriftsplan vedtatt i OSU i mars. 
                        
                       Saken legges frem av Kari Engen Sørensen 
 
                        Forslag til vedtak: 
                        Følgende 2 representanter fra Samarbeidsstyret inngår i Styringsgruppe «Meldingsløft  
                        2» (navn kommer) 
                        Det etableres et prosjekt i hver kommune med dedikert prosjektleder.  
                        I tillegg må det utpekes/ansattes en felles overordnet prosjektleder for kommunene som  
                        samordner og bistår kommunene.  
                                
 

12:00- 13:00  Lunch 

13:00- 19:00 Saker til behandling    

 
Sak 5/2018     Status arbeidsoppgaver for koordinator KHS-26 
Vedlegg 4        Koordinator orienterer samarbeidsstyret. 
 
                        Forslag til vedtak: 
                        Fremlagt informasjon tas til orientering 
           
Sak 6/2018     Kommunehelsesamarbeidet; framtidig organisering 
Vedlegg 5       Samarbeidsstyret i KHS er gitt i oppdrag å legge fram sak for felles rådmannsmøte  
                        22.02.2018. innstilling fra rådmannsmøtet vil danne grunnlag for kommunenes interne  
                        diskusjoner fram til juni 2018. 
            
                       Forslag til å strukturere diskusjonen 
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                       1.Koordinator legger frem saksnotat ihht vedlegg 5 
                       2.Hva skal danne grunnlag for KHS-26 etter juni 2018:      
                       Cecilie innleder ved å foreta en gjennomgang av hva samarbeidsstyrets medlemmer  
                       anser som de viktigste sakene å samarbeide om i fremtiden. 
                       2.Organisering, mandat og krav til stillingen 
                       Cecilie innleder på diskusjonen knyttet til organisering  
 
                       Forslag til vedtak: 
                       Besluttes i møtet 

                   

Sak 7/2018     Handlingsplan 2018 
Vedlegg 6       Cecilie legger frem foreløpig handlingsplan 2018 vedtatt av Samarbeidsstyret sak   
                       24/2017 og hovedtrekkene i Vestre Viken sin Utviklings- og strategiplan 2035. 
                       Handlingsplanen suppleres etter innspill fra Samarbeidsstyrets medlemmer. 
                         
                       Forslag til vedtak: 
                       Handlingsplan 2018 oppdateres 
 
 
 

16:00- 16:30 kaffepause   

 
Sak 8/2018     Organisering av KHS-26 i perioden 01.02- 14.06.2018 
                       Koordinator i KHS-26 har sagt opp sin stilling og fratrer denne 31.01.2018.  
                       Samarbeidsstyrets leder foreslår (i samråd med de andre styremedlemmene) å holde  
                       stillingen ubesatt inntil endelig avklaring vedrørende KHS-26 fattes i juni  
                       2018. Samarbeidsstyret drøfter ivaretakelse av oppgaver knyttet til koordinators stilling i  
                       KHS-26 frem til 14. juni 2018. 
                       Grunnlag for diskusjon er status arbeidsoppgaver ihht vedlegg 4 sak 5/2018. 
 
                       Forslag til vedtak: 
                       Koordinatorstillingen tilknyttet KHS-26 holdes ubesatt i påvente av vedtak om  
                       videreføring av KHS-26 14.06.2018.  
                       Oppgaver tillagt koordinator ivaretas i perioden 01.02.-14.06.18 på følgende måte: 
                       Besluttes i møtet 
 
Sak 9/2018     Eventuelt  
 
 
 

19:30 Middag 

                  
 
 
Forfall meldes kari@vestregionen.no 
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