REFERAT

MØTE I OVERORDNET SAMARBEIDSUTVALG
MELLOM VESTRE VIKEN OG OMLIGGENDE KOMMUNER

Tid:

Mandag 8. februar kl.11.00 – 13.00

Sted:

Skap gode dager, Wergelandsgate 13, Drammen

Deltagere:

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
Osmund Nestegard (for klinikkdirektør Per Bleikelia)
Klinikkdirektør Kirsten Hørthe
Live Gusfre (for tillitsvalgt Linda Lavik NSF)
Leder brukerutvalg Vestre Viken Toril Krogsund
Pasient- og brukerombud Anne-Lene Engeland Arnesen

Forfall:

Tillitsvalgt Kristine Bjella Stavn Fagforbundet
Leder av Eldrerådet i Buskerud Svein Arne Fossbakken

Til sak:

Elisabeth Kaasa, helsefaglig sjef
Vigdis Backe Semb, prosjektleder hjem-hjem
Mai Bente Myrvold, avdelingssjef Vestre Viken

Sekretariat:

Samhandlingssjef Christine Furuholmen
Koordinator Kari Engen Sørensen
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Saksliste

1/2016

Godkjenne referat fra møtet 07.12. 2015
Til behandling forelå referat fra møtet 07.12.2015
Vedtak:
OSU godkjenner referat fra 07.12.2015

2/2016
Vedlegg1
2

Orientering om prosess og arbeidet med felles handlingsplan
mellom Vestre Viken og kommuner tilsluttet
kommunehelsesamarbeidet.
OSU besluttet i sak 21/2015 følgende fokusområder for 2016 og 2017:
-Utarbeide et diagnoseuavhengig pasientforløp for pasienter med behov for
koordinerte tjenester
-Ferdigstille og implementere og bredde de pågående pasientforløpene
-Tiltak rettet mot barn og unge
-Riktig bruk av rehabiliteringsressursene
-Lærings- og mestringstilbud
Prosessen med å utarbeide en handlingsplan innenfor hvert fokusområde er i gang.
Det har blant annet blitt avholdt et felles møte med representanter fra Vestre Viken
og kommunene. Dette arbeidet vil fortsette. OSU vil fortløpende bli informert om
tiltak og resultat tilknyttet hvert fokusområde.

Vedtak:
OSU tar fremlagt informasjon om prosess og arbeidet rundt fastsettelse av felles
handlingsplan 2016-2017 mellom Vestre Viken og kommuner tilsluttet
kommunehelsesamarbeidet til orientering.

3/2016

Oppfølging av rehabilitering i Vestre Viken helseområde

Vedlegg 3
Avdelingssjef Mai Bente Myrvold og samhandlingssjef Christine Furuholmen
la frem kartlegging av rehabiliteringstilbud i Vestre Viken for voksne pasienter innen
somatikk.
Riktig bruk av rehabiliteringsressurser er fastsatt som felles innsatsområde ihht
handlingsplan 2016-2017 der partene ser på det samlede rehabiliteringstilbudet,
oppgaver og ansvarsfordeling.
Vedtak:
OSU tar fremlagt informasjon til orientering, og ber de lokale samarbeidsutvalgene å
følge opp det samlede rehabiliteringstilbudet i sitt område og utfordringer knyttet til
dette.
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Orientering om invitasjon til felles lederopplæring
Nasjonalt topplederprogram har henvendt seg til Vestre Viken om å utarbeide et
forslag til et felles lederutviklingsprogram for ledere i kommunehelsetjenesten og på
sykehus. Det er gitt midler til ekstern prosjektstøtte (50 000,-) for å lage en pilot med
oppstart (sen) høst 2016. Videre arbeid med innehold i programmet og valg av
ledernivå krever deltakelse fra en eller flere klinikker i vestre viken og
samarbeidskommune(r)
Kort orientering ved samhandlingssjef Christine Furuholmen.
Vedtak:
OSU tar fremlagt informasjon til orientering. Vestre Viken avklarer dialog med
interesserte kommuner muligheten for en pilot.

5/2016
Vedlegg 4

Orientering om plan for implementering av pasientforløp hjemhjem inkl. oppstart av ny modell for samhandling innen psykisk
helse og rus.
Informasjon om implementering av pasientforløp hjem-hjem ved prosjektleder Vigdis
Backe Semb og informasjon om gjennomført kick-off oppstart av ny modell for
samhandling innen psykisk helse og rus v/ Kari Engen Sørensen.
Alle deltakende kommuner og klinikkene i Vestre Viken har fått invitasjon til
presentasjonen av pasientforløpene i Asker kulturhus 15. mars. Arrangementet er
en avslutning av utarbeidelsesprosessen og oppstarten av
implementeringsprosessen. Spørsmål om prosessen videre mht implementering
kan rettes til prosjektleder Vigdis Bache Semb og koordinator i
kommunehelsesamarbeidet Kari Engen Sørensen.

Vedtak:
OSU tar fremlagt informasjon til orientering. Involverte kommuner og Vestre Viken
har ansvar for implementering av pasientforløpene i egen virksomhet. Vestre Viken
og kommunehelsesamarbeidet utarbeider, i samarbeid med kommunene, et forslag
til videre bredding i de kommuner som ikke har deltatt i utarbeidelsen av
pasientforløpene.
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Orienteringssaker

Vedlegg 5
Orientering om nytt sykehus
Kort orientering ved fagsjef Halfdan Aass.
Orientering om ny psykiatriambulanse
Orientering ved Kirsten Hørthe
Vedtak:
OSU tar fremlagt informasjon til orientering
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