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SAKSLISTE 

 
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 

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 Cuenoed, Flesberg kommune 
Samhandlingssjef Hallingdal Øystein Lappegård 

   Fagdirektør Halfdan Aass 
Klinikkdirektør Britt Eidsvoll 
Klinikkdirektør Eva Håheim Pedersen 
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 

 
   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 ligger referat fra møtet 08.02.2016 
 
 Forslag til vedtak: 
 OSU godkjenner referat fra 08.02.2016 

8/2016	  
Vedlegg 2 

Forslag	  til	  arbeidsprosess	  -‐	  utarbeidelse	  av	  diagnoseuavhengig	  
pasientforløp	  
 
Oppfølging av felles handlingsplan mellom KHS-26 og Vestre Viken : 
Utarbeide et diagnoseuavhengig pasientforløp for pasienter med behov for  
koordinerte tjenester. 
 
Samarbeidsstyret KHS-26 har i sitt møte 11.04.2016 diskutert  
forslag til arbeidsprosess for  igangsetting av arbeidet. Vedlagt ligger forslag til 
arbeidsprosess og organisering av arbeidet.  
  
Presentasjon av forslaget v/ Kari Engen Sørensen 
 
Forslag til vedtak: 
OSU godkjenner fremlagt forslag til arbeidsprosess og organisering i forbindelse 
med utviklingen av diagnoseuavhengige pasientforløp for pasienter med behov for 
koordinerte tjenester. 
 
Sekretariatet sørger for å oppnevne relevante personer til styringsgruppen, 
arbeidsgruppen og referansegruppen. 

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 
  
Forslag til 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.  
3. bedre utskrivningsprosessen  
4. sikre oppfølging av pasienter med ernæringsmessig risiko 
5. bidra til riktig bruk av rehabiliteringsressursene 
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10/2016	  	  	  	  	  	  
Vedlegg 4 

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» 
 
Samarbeidsstyret KHS-26 fremsatte et ønske i sitt møte 11.04.16 om at 
Helsetilsynets rapport fremmes som sak i OSU 25.04.16. 
 
Det redegjørelse for hovedfunn, faktorer som spiller inn og forslag til anbefalinger i 
vedlegg 4.  
 
Fremlegg ved Kjetil Axelsen. 
 

	  

Forslag til vedtak: 
OSU tar fremlagt informasjon til orientering, og ber om at det enkelte LSU og 
kommune følger opp de anbefalingene som har fremkommet. 

11/2016	  	  	  	  	  	  
Vedlegg 5 

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 uklarhet i forhold til ansvarsforhold og 
samarbeid omkring temaet rehabilitering og læring og mestring. Det prinsipielle må 
være at en avtale ikke er til hinder for et godt samarbeid.   
 
Vedlagt ligger forslag til prosess.  
 
Innledning til diskusjon ved representant fra kommunehelsesamarbeidet 
 
Forslag til vedtak: 
OSU støtter forslag til prosess for gjennomgang og revisjon av lovpålagte 
samarbeidsavtaler. 

12/2016	  	  	  	  	  	  
 

Orientering	  om	  planlegging	  av	  KAD	  plasser	  innen	  psykisk	  helse	  
og	  rus.	  	  
Det har fremkommet et ønske fra Vestre Viken om at OSU får en orientering fra 
kommunene om pågående arbeid i forbindelse med planleggingen av KAD plasser 
innen psykisk helse. 
 
Forslag til vedtak: 
Vestre Viken tar fremlagt informasjon om status planlegging av kommunale akutte 
døgnplasser innen psykisk helse til orientering. 
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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. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Det legges inn et ekstra møte i OSU 19. september 2016 kl. 11.00-13.00. 

14/2016	  	  	  	  	  	  
 

Eventuelt	  
 
 
 


