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OSU støtter forslag til prosess for gjennomgang og revisjon av lovpålagte samarbeidsavtaler.  

 

Bakgrunn 
Lovpålagte avtaler mellom Vestre Viken og tilsluttende kommuner er utarbeidet i tråd med 
gjeldende rett ihht Helse- og omsorgstjenesteloven §6-1. Loven trådte i kraft 1. januar 2012. Alle 
avtalene inneholder krav om evaluering. 
Vestre Viken og tilsluttende kommuner inngikk 14 avtaler. Overordnet- og lokal samarbeidsavtale, 
og avtale om inn- og utskrivning innen somatikk og psykisk helsevern er evaluert og revidert.  
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.  

Styrevedtak i KHS-26 
Samarbeidsstyret i KHS-26 har i sitt møte 11.04.16 fremmet ønske om å legge til rette for en 
gjennomgang av lovpålagte samarbeidsavtaler mellom Vestre Viken og tilsluttende kommuner. De 
ønsker at saken fremmes til diskusjon i OSU 25.04.16. Bakgrunnen for dette er blant annet 
uklarheter rundt ansvarsforhold knyttet til tjenesteområdet rehabilitering og læring og mestring.  

Forslag til opplegg for prosess  
Overordnet samarbeidsutvalg besluttet i sak 19/2015 å ha et fokus på riktig bruk av 
rehabiliteringsressurser og tjenesteområdet læring og mestring. Representanter fra lærings- og 
mestringssenteret i Vestre Viken har sammen med koordinator KHS-26 startet opp arbeidet rundt  
fokusområdet læring og mestring. Det planlegges en felles konferanse 23. september hvor  
intensjonen er ansvarsavklaringer, samarbeidsbehov og etablering av hensiktsmessig samarbeid.  
 
Innenfor rehabilitering skal det enkelte LSU se på det samlede rehabiliteringstilbudet, oppgaver og 
ansvarsområder. 
OSU vil få forelagt en orientering om resultatet av dette arbeidet i sitt møte 28.11.16.  
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Sekretariatet foreslår at OSU tar stilling til om avtalen om «Helhetlig pasientforløp» er til hinder for 
et godt samarbeid, og således bør være gjenstand for revidering i tilknytning til denne 
orienteringen. 

Konklusjon  
 
Sekretariatet foreslår at OSU foretar en gjennomgang av alle inngåtte avtaler i sitt møte  
28.11.2016. OSU tar stilling til hvilke avtaler som skal settes opp til evaluering med sikte på å 
revidere avtaleteksten. OSU beslutter prosess for å gjennomføre dette arbeidet. 

 
 
 

 


