Forslag til felles handlingsplan mellom kommuner og Vestre Viken
2016-2017
OSU besluttet følgende fokusområder for 2016 og 2017:
1. Utarbeide et diagnoseuavhengig pasientforløp for pasienter med behov for
koordinerte tjenester.
2. Tiltak rettet mot barn og unge.
3. Ferdigstille og implementere og bredde de pågående pasientforløpene.
4. Riktig bruk av rehabiliteringsressursene
5. Lærings- og mestringstilbud

I tillegg kommer pågående aktiviteter som videreføres i 2016
Fokusområde 1
Utarbeide et diagnoseuavhengig pasientforløp for pasienter med behov for koordinerte
tjenester.
Tiltak

ansvarlig

tidsperspektiv

Prosjektbeskrivelse for diagnoseuavhengig
pasientforløp

Kommunehelsesamarbeidet K26 lager sak
Neste møte

Krav til arbeidet:
Synliggjøre hva som skiller dette fra andre
pasientforløp og hvordan resultatene fra de
diagnosespesifikke forløpene innarbeides.
Deltakelse fra Vestre Viken avhenger av
hvordan arbeidet organiseres (evt pilot,
geografi)
Rapportere til OSU, men med egen
styringsgruppe hvor involverte parter er
representert

Fokusområde 2
Tiltak rettet mot barn og unge
Tiltak
Oversikt over lokale tiltak forankret i LSUene
Rapportering til OSU
Barn som pårørende
- Rettigheter forankret i lov
- Konferanse for kommuner og helseforetak

ansvarlig
Sekretariatet

tidsperspektiv
Neste møte

Partene
Vestre Viken

April

Fagdag
Kommunene etterspør kompetanse på tidlig intervensjon
høringsuttalelsen til områdeplan

sekretariatet
samarbeid
med

Medio juni

kompetansesamarbeid

PHR/BUPA og
K26

Representasjon i LSU
Helsetjenester til barn og unge skal være representert
fra både kommunesiden og BUPA
Involvere de som jobber med barn og unge i det
formaliserte samarbeidet for å sikre et helhetlig tilbud til
de som trenger det mest

LSU

2016

Kommunene

2016

Avtalene med helseforetaket og formaliserte
møteplasser må gjøre kjent i kommunene

Kommunene

Involvere fastlegene

Hver enkelt
kommune

Bruke praksiskonsulentene for å involvere fastlegene

Vestre Viken

Fokusområde 3
Ferdigstille, implementere og bredde de pågående pasientforløpene.
Tiltak
Fase 1
Implementere pågående pasientforløp
-Oppsummere høringssvar
- dokumentasjon
Siste samling i læringsnettverket

ansvarlig
Vestre Viken

tidsperspektiv

Fase 2
Implementering i pilotkommuner og sykehus
Orientering i ledergruppene i hver enkelt kommune,
sykehus og LSU

Prosjektledels
en i samarbeid
med hver
kommune
og sykehus

Spredning til alle kommuner og sykehus
Plan i samarbeid med kommunehelsesamarbeidet,
forslag geografisk spredning

K26 og vestre
viken
og sykehus

Skisse
presenteres i
OSU 8. februar

ansvarlig
Hver enkelt
kommune og
klinikk

tidsperspektiv
2016

Mars 2016
15 mars
Starter i april

Tidsplan i
samarbeid
med
kommunene

Bruke erfaringene fra Alert og PLO meldinger

Fokusområde 4
Riktig bruk av rehabiliteringsressursene
Tiltak
Konferanse, hva skjer på rehabiliteringsfeltet - ansvar og
oppgavefordeling.

Delta på årlig regional rehabiliteringskonferanse.
Koordinerende enhet i alle kommuner og helseforetaket
Oppfølging av lovverket er partenes eget ansvar.
Det foreligger ikke tilgjengelig informasjon på nettet om
KE i alle kommuner
Retningslinjer for henvisning til private
rehabiliteringsinstitusjoner fra sykehus
Helsedirektoratets rapport avklaring av ansvars- og
oppgavefordeling IS 1947 kommer i ny versjon i løpet av
året.
Partene ser på det samlede rehabiliteringstilbudet og
oppgave og ansvarsfordeling.

2016
Hver enkelt
part
Vestre Viken

2016

LSU

2016

Fokusområde 5
Lærings- og mestringstilbud
Tiltak

ansvarlig

tidsperspektiv
2016

Arrangere et dagsseminar, hva skjer innenfor temaet
læring og mestring. Bygge på erfaringene fra
kompetansesamarbeid mellom VV og K26 jf tidligere
rapportering til OSU
Erfaringsdeling. Fokus på skjæringspunktet i innleggelse
og utskriving

VV ved leder
LMS og K26

K26 kaller inn til
møte
planleggingsmøte

Deltakende
kommune(r)
og LMS

Første møte med
fylkekommunen
16. februar

Evaluering av bruk av frisklivssentralen i en eller flere
kommuner.
Helsedirektoratet og fylkeskommunen har invitert VV og
samarbeidskommuner om å være med i et større
forskningsprosjekt

