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REFERAT 

 

MØTE I OVERORDNET SAMARBEIDSUTVALG 

MELLOM VESTRE VIKEN OG OMLIGGENDE KOMMUNER 

 
 
 
Tid: 

 
Mandag 25. april  kl.10-11.30 

Sted:     
 

Skap gode dager, Wergelandsgate 13, Drammen 

Deltatt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forfall: 
 
 
 
Til sak: 

Kommunaldirektør Aud Hansen, Asker kommune 

Kommunaldirektør Eva Milde, Drammen kommune 

Kommunalsjef Kristin Nilsen, Bærum kommune 
Helse- og omsorgssjef Nanna Nordhagen, Modum kommune 
Helse- og omsorgssjef  Helen Cuenoed, Flesberg kommune 
Samhandlingssjef Hallingdal Øystein Lappegard 

   Fagdirektør Halfdan Aass 

Klinikkdirektør Britt Eidsvoll 

   Klinikkdirektør Kirsten Hørthe 
   Klinikkdirektør Jardar Hals 
   Avdelingssjef May Janne Botha Pedersen 
   Leder for eldrerådet i Buskerud Svein Arne Fossbakken 

   Pasient og brukerombud Anne-Lene Engeland Arnesen 

   Tillitsvalgt Linda Lavik, NSF 

 Helsefaglig sjef Vestre Viken, Elisabeth Kaasa 
   Tillitsvalgt Kristine Bjella Stavn Fagforbundet 
    
 
   Klinikkdirektør Eva Håheim Pedersen 
   Leder brukerutvalget Vestre Viken, Toril Krogsund 
 
   Kjetil Axelsen 
   

 
 

Sekretariat:  
 
 
 

    Samhandlingssjef Christine Furuholmen 
    Koordinator Kari Engen Sørensen 
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 Saksliste 

7/2016 
Vedlegg1  

 

 Godkjenne referat fra møtet 08.02.2016 

 Til behandling forelå referat fra møtet 08.02.2016 
 
 Vedtak: 
 OSU godkjenner referat fra 08.02.2016 

8/2016 
Vedlegg 2 

Forslag til arbeidsprosess - utarbeidelse av diagnoseuavhengig 
pasientforløp 
 
Til behandling forelå forslag til arbeidsprosess ihht vedlegg 2, fremsatt av  
Samarbeidsstyret i KHS-26.  
Partene var enige om viktigheten av dette arbeidet, og er innstilt på å delta med 
nødvendige ressurser. Det ble besluttet å endre navn til funksjonsorientert 
pasientforløp. Det ble besluttet å oppnevne en partssammensatt arbeidsgruppe 
som fikk i oppdrag å konkretisere mandatet.  
 
Vedtak: 
Eva Milde og Halvdan Aass tar initiativ til å nedsette en arbeidsgruppe som skal 
foreta en konkretisering av mandat i forbindelse med utarbeiding av et 
funksjonsorientert pasientforløp. Forslag til nytt mandat besluttes av OSU. 

9/2016      
Vedlegg 3 

Forslag til øremerkede tilskudd 
 
Helse Sør Øst har tildelt Vestre viken 1,2 millioner i øremerkede midler til 
samhandlingstiltak.  
Innledning v/ Christine Furuholmen 
 
Innspill fremkommet fra kommunene: 
Kommunene mener vedtak ihht felles handlingsplan må gjenspeile bruken av 
øremerkede tilskudd. De savner at det avsettes midler til arbeidet rundt 
funksjonsorienterte pasientforløp og læring og mestring.  
 
Vestre Viken ønsker å bidra i arbeidet med temaer fastsatt i felles handlingsplan 
selv om ikke alle innsatsområdene prioriteres med tilskuddsmidler. Det vises også 

til rapportering til OSU i 2013 og 2014 for prosjekt Opplæring av pasienter og 

pårørende, samarbeid om lærings- og mestringstiltak. 
  
Vedtak: 

 

Overordnet samarbeidsutvalg godkjenner forslag til bruk av tilskudd til 
samhandlingstiltak, i alt 1 250 000 kroner. 
 

1. Det settes av 500 000,- til implementering og spredning av pågående 
pasientforløpene hjem til hjem. 

 
Resterende beløp, i alt kroner 750 000,- settes av til lokale tiltak i samarbeid 
med kommuner og brukere for å: 
2. bidra til gjensidige kompetansetiltak rettet mot barn og unge.  
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3. bedre utskrivningsprosessen  
4. sikre oppfølging av pasienter med ernæringsmessig risiko 
5. bidra til riktig bruk av rehabiliteringsressursene 

10/2016      
Vedlegg 

4,5,6 

Orientering om utfordringer knyttet til samhandlingen mellom 
kommunale pleie- og omsorgsvirksomheter og Vestre Viken i 
inn- og utskrivningsfasen av pasienter. 
 
I mars ble Helsetilsynets rapport 1/2016 offentliggjort. Denne er sammensatt av 19 
delrapporter som omhandler manglende samhandling mellom kommuner og HF ved 
inn- og utskriving av pasienter.  
Rapporten konkluderer med at «Informasjonen kom for sent og var mangelfull» 
 
 
Kjetil Axelsen  la frem elementer ved elektronisk samhandling som kan utgjøre en 
risiko for uheldige hendelser, samt forslag til løsninger.  
Elisabeth Kaasa la frem synspunkter fra Vestre Viken. 
 

 

Vedtak: 
OSU tar fremlagt informasjon til orientering, og ber om at foretak og kommuner  
følger opp de anbefalingene som har fremkommet. 

11/2016      
Vedlegg 7,8 

Forslag til prosess for gjennomgang og revisjon av lovpålagte 
samarbeidsavtaler 
 
Det har fremkommet et ønske fra KHS-26 om at det utarbeides en plan for 
gjennomgang og revisjon av lovpålagte avtaler mellom Vestre Viken og tilsluttede 
kommuner. Begrunnelsen er blant annet lovgrunnlaget som sier at avtalepartene 
årlig skal gjennomgå avtalene med sikte på nødvendige oppdateringer eller 
utvidelser.   
 
Øystein Lappegard innledet til diskusjon. 
 
Vedtak: 
OSU besluttet at det utarbeides et system for regelmessig gjennomgang av 
lovpålagte avtaler. 
Sekretariatet utarbeider et forslag som legges frem til behandling i neste møte i 
OSU 19.09.16. 

12/2016      
 

Orientering om planlegging av KAD plasser innen psykisk helse 
og rus.  
 
Eva Milde orienterte om status knyttet til planlegging av kommunale øyeblikkelig 
hjelp plasser innen psykisk helse og rus. Dette kan/bør sees i sammenheng med 
prosessen rundt finansiering av utskrivningsklare pasienter innen psykisk helse og 
rus. Helsedirektoratet har opprettet en arbeidsgruppe knyttet til utskrivningsklare 
pasienter, og en arbeidsgruppe som skal utarbeide en veileder for KAD psykisk 
helse og rus. Kommunene har i ulik grad påbegynt arbeidet med KAD plasser, samt 
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samarbeid med sykehus/DPS. Kommunene avventer resultat av den varslede 
veilederen samt finansiering av utskrivningsklare pasienter. 
 
Det ettersendes et oppsummerende notat fra kommunene. 
 
Vedtak: 
OSU  tar fremlagt informasjon om status planlegging av kommunale akutte 
døgnplasser innen psykisk helse til orientering til orientering. Det ettersendes et 
oppsummerende notat fra kommunene. 

13/2016      
 

Møteplan 2016 
Viser til vedtak i sak 17/2015 der det ble besluttet følgende møteplan for OSU: 
 8. februar, 25. april og 28. november.  
Dialogkonferansen mellom ordførere og styret i Vestre Viken var berammet til 29. 
september, men er senere flyttet til 16. juni kl. 13.00-14.45. Dialogkonferansen 
holdes i Vestfossen Kunstlaboratorium i Øvre Eiker. 
 
Sekretariatet i OSU foreslår å legge inn et ekstra møte i OSU 19. september kl. 
11.00-13.00. 
 
 
Vedtak: 
OSU besluttet et ekstra møte 19. september 2016 kl. 11.00-13.00. 

14/2016      
 

Eventuelt 
Ingen saker meldt 
 
 


