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SAKSLISTE 

 

MØTE I OVERORDNET SAMARBEIDSUTVALG 

MELLOM VESTRE VIKEN OG OMLIGGENDE KOMMUNER 

 
 
 
Tid: 

 
Mandag 19. september kl. 11-13 

Sted:     
 

Skap gode dager, Wergelandsgate 13 , Drammen 

Deltagere: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Til sak: 

Kommunaldirektør Aud Hansen, Asker kommune 

Kommunaldirektør Eva Milde, Drammen kommune 

Kommunalsjef Kristin Nilsen, Bærum kommune 
Kommunalsjef Cecilie P. Øyen, Jevnaker kommune 
Kommunalsjef Helen Cuenoud, Flesberg kommune 
Samhandlingssjef Hallingdal Øystein Lappegard 

   Fagdirektør Halfdan Aass 

Klinikkdirektør Britt Eidsvoll 

Klinikkdirektør Stein Are Agledal 
Klinikkdirektør Jardar Hals 
Klinikkdirektør Per Bleikelia 

Klinikkdirektør Kirsten Hørthe 

Leder for Eldrerådet i Buskerud Svein Arne Fossbakken 

Leder brukerutvalg Vestre Viken Toril Krogsund 
Pasient- og brukerombud Anne-Lene Engeland Arnesen 
Tillitsvalgt Linda Lavik, NSF 
Tillitsvalgt Kristine Bjella Stavn Fagforbundet 

 
    
    

 
 

Sekretariat:  
 
 
 

    Samhandlingssjef Christine Furuholmen 
    Koordinator Kari Engen Sørensen 
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 Saksliste 

15/2016 
Vedlegg1  

 

 Godkjenne referat fra møtet 25.04.2016 

 Til behandling ligger referat fra møtet 25.04.2016 
 
 Forslag til vedtak: 
 OSU godkjenner referat fra 25.04.2016 

16/2016      
Vedlegg 2 

Forslag til prosess for gjennomgang av lovpålagte avtaler 
I 2013 og 2014 gjennomførte partene en revisjon som innebar ny overordnet 
samarbeidsavtale samt ny tjenestavatale om gode pasientforløp. Revisjon og 
endring i avtalene innebærer en omfattende prosess og koordinering, ikke minst for 
kommunene. Det er ikke foretatt en evaluering med påfølgende revidering av de 
andre avtalene. Begrunnelsen for dette var at partene var enige om at avtalene 
måtte få en viss virketid før arbeidet med evalueringen kunne startet opp. Det ble 
lagt til grunn at inngåtte avtaler ikke revideres med mindre de er til hinder for et godt 
samarbeid eller at en av partene ser et behov for revidering.  

 
I lov om kommunale helse – og omsorgstjenester står det at samarbeidsavtalen skal 
revideres årlig. Siden forrige revisjon har det også skjedd i lovverk og 
myndighetskrav som gjør det nødvendig å revidere flere av tjenesteavtalene. 
 
Vedlagt notat foreslår en revisjon av avtaleverket i to trinn. På kort sikt (i høst) 
endres overordnet samarbeidsavtale og en tjenesteavtale (avtale om den 
akuttmedisinske tjeneste). På lenger sikt ber OSU om en revisjon av hele 
avtalestrukturen med sikte på forenkling og oppdatering. 
 

 
  
Forslag til vedtak: 

 

Overordnet samarbeidsutvalg gir tilslutning til prosessen som er foreslått. 
Følgende legges frem for Overordnet samarbeidsutvalg i desember 2016: 
 

1. Eventuelle forslag til endringer i overordnet samarbeidsavtale. 
2. Forslag til ny avtale om den akuttmedisinske kjeden. 

 
Det etableres en partssammensatt arbeidsgruppe som skal foreslå forenkling av 
avtalestrukturen og oppdatering av avtaler der det er behov.  
Arbeidsgruppens forslag legges frem for Overordnet samarbeidsutvalg våren 2017. 

 
 
 
 

17/2016 
Vedlegg 

3,4 

Forslag til mandat -Funksjonsorientert pasientforløp 
 
Presentasjon av nytt mandat ved Eva Milde. 
 
Viser til vedtak i sak 8/2016 Eva Milde og Halvdan Aass tar initiativ til å nedsette en 
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arbeidsgruppe som skal foreta en konkretisering av mandat i forbindelse med 
utarbeiding av et funksjonsorientert pasientforløp. Forslag til nytt mandat besluttes 
av OSU. 
 
Det ble gjennomført et møte mellom Eva Milde og Halvdan Aass 13. juni 2016, hvor 
det ble besluttet at Vestre Viken skulle utarbeide nytt forslag til mandat i tråd med 
føringer fremkommet på møtet.  
 
Forslag til mandat er diskutert i kommunehelsesamarbeidet, og det fremmes et 
tilleggsforslag i saken. 
 
Forslag til vedtak: 
Overordnet samarbeidsutvalg godkjenner fremlagt forslag til mandat – utvikling av 
funksjonsorientert pasientforløp, med følgende tillegg under organisering og 
oppgaver: 
 
Organisering 
I tillegg utprøves Eidsbergsmodellen mellom 2 kommuner og relevant sykehus. 
 
Oppgaver 
Tiltak punkt 6 
 
Alternativ A: Pasienter som reiser rett hjem skal ha hjemmebesøk av 
hjemmesykepleien ved primærkontakt innen 3 dager, time hos fastlege innen 14 
dager, og oppfølgingsbesøk av primærkontakt etter 30 dager 
 
Alternativ B: Pasienter som reiser rett hjem skal i hjemkommunen skrives inn i en 
virtuell avdeling etter modell fra Eidsberg, med en ansvarlig oppfølgende sykepleier 
som samarbeider med en ansvarlig lege i de første 2-3 uker etter utskrivning. 
 
 
 

18/2016      
Vedlegg 5 

Oppfølging av sak elektronisk samhandling 
Elektronisk meldingsutveksling involverer mange aktører, nasjonale myndigheter, 
leverandører, ikt-miljø i hver enkelt virksomhet, i tillegg til helsepersonell som skal 
bruke meldingene riktig. Elektronisk meldingsutveksling medfører komplekse 
problemstillinger og i vårt område er det 26 ulikt organiserte kommuner. 
 
Det gjenstår en rekke utfordringer før partene oppfyller sine forpliktelser i 
samarbeidsavtalen og de to tjenesteavtalene om henholdsvis helhetlige 
pasientforløp og Ikt løsninger. 2. juni ble det gjennomført et nytt møte mellom 
partene for bedre å finne ut av de underliggende årsakene til at samhandlingen ikke 
fungerer optimalt. Kommunene var representert ved Lier, Røyken, koordinator KHS-
26 og KomUt representant Kjetil Axelsen. I etterkant av møtet har partene 
gjennomført interne møter for å bringe klarhet i utfordringsbildet. Det er i tillegg 
gjennomført en spørreundersøkelse i alle 26 kommuner.  Mye av det som framkom i 
undersøkelsen, samsvarer med det utfordringsbildet som ble tegnet i møtet 2. juni.    
 
Saksfremlegg og innledning ved Eva Milde 
 

 Forslag til vedtak: 
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Alternativ A: 
Overordnet samarbeidsutvalg tar fremlagt informasjon til orientering og ber om at 
kommuner og helseforetak foretar interne prosesser med mål om å oppfylle 
forpliktelser ihht inngåtte avtaler. 
 
Alternativ B: 
Overordnet samarbeidsutvalg beslutter følgende tiltaksplan gjennomført:  
  
1 Det opprettes Kontaktpunkt for å ivareta oppfølging av basismeldinger 
Ansvar: Vestre Viken 
 
2 Sikring av datakvalitet på automatisk genererte meldinger (legemiddelliste) 
Ansvar: kommunene 
 
3 Det opprette en meldingsansvarlig/overvåkningsfunksjon som sørger for at 
meldinger blir fulgt opp uavhengig av hvordan de er adressert (sikre at pleie og 
omsorgsmeldinger blir lest og at meldinger formidles til riktig mottaker). 
Ansvar: kommunene 
 
4 Sikre at pleie- og omsorgsmeldinger leses og formidles ut over åpningstid på 
vedtakskontor Ansvar: kommunene 
 
5 Sikrer at tjenestene i rus og psykisk helse ivaretar elektronisk samhandling basert 
på nasjonale standarder (sikre at meldinger som gjelder pasienter i rus- og 
psykiatriomsorgen kommer frem til riktig fagmiljø uavhengig av kommunal 
organisering) 
Ansvar: kommunene 
 
6 Etablere en årlig gjennomgang av tjenesteavtale om ikt og driftsavtalene, inkludert 
ikt-avtalens punkt om plikt til risikovurdering  
Ansvar: Vestre Viken ved ikt-sjef  og Kommunehelsesamarbeidet  
Forutsetter årlig rapportering til overordnet samarbeidsutvalg 
 
7 Det etableres et nettverk for digital samhandling  
Ansvar: Vestre Viken ved ikt-sjef  og Kommunehelsesamarbeidet 
Forutsetter mandat og årlig rapportering overordnet samarbeidsutvalg 
  
 

19/2016      
 

Forslag til møteplan 2017 
 
Det foreslås at møtene i OSU flyttes til tirsdager, 14-16.  
 
Forslag til vedtak: 
Følgende møteplan vedtas for overordnet samarbeidsutvalg  2017: 21.februar, 
16.mai, 12.september og 5.desember kl. 14-16. Møtested: Skap gode dager, 
Wergelandsgate 13, Drammen. 
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20/2016      
Vedlegg 6 

Plikt til å etablere kommunale øyeblikkelige døgnplasser innen 
psykisk helse og rus 1.1.2017. Statusrapport fra kommunene. 
 
Status for kommunenes planer ved Eva Milde 
 
Orientering om helseforetakets arbeid ved Kirsten Hørthe. 
 
Helsedirektoratet og KS sin veileder kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp 
døgnopphold 04/2016 forutsetter tett dialog og samarbeid mellom kommuner og 
helseforetak. Den lovpålagte samarbeidsavtalen skal omfatte tilbudet som gis til 
pasienter med psykisk helse- og rusproblemer. 
 
 

 Forslag til vedtak: 
Overordnet samarbeidsutvalg ber om at det lages et vedlegg til eksisterende 
tjenesteavtale om kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold for å sikre tilbudet til 
pasienter med psykisk helse- og rusproblemer ved oppstart 1.1.2017. Vedlegg til 
avtalen gjøres mellom hver enkelt kommune og Vestre Viken ved DPS. 

21/2016      
 

Orientering nytt sykehus i Drammen 
 
Ved fagdirektør Halfdan Aass 
 

22/2016  

 

Etablering av forsøksordning hvor større kommuner kan få 
ansvar for å drifte distriktspsykiatriske sentra (DPS) 
 

Både kommunene og Vestre Viken er i ferd med å utarbeide høringssvar. 

Partene orienter om prosess og innehold i høringen. 
 
Forslag til vedtak: 
Overordnet samarbeidsutvalg tar saken til orientering 
 

23/2016  

 

Evnt 
 
 


