
 

 
 

 

 

Innkalling/agenda 
 

Møte: Overordnet samarbeidsutvalg 

Møtedato: 11.12.2017 

Tidspunkt: 11-13 

Sted: «Skap gode dager», Wergelandsgt. 13, Drammen 

Møteleder:  Eva Milde 

Deltakere: Aud Hansen, Asker kommune, Eva Milde, Drammen kommune, Kristin 

Nilsen, Bærum kommune, Cecilie P. Øyen, Jevnaker kommune, Helen 

Cuenoud, Flesberg kommune, Øystein Lappegard, Hallingdalsregionen, 

Britt Eidsvoll, Drammen sykehus, Stein Are Agledal, Kongsberg sykehus, 

Jardar Hals, Bærum sykehus, Maj Janne Botha Pedersen, Ringerike 

sykehus, Kirsten Hørthe, klinikk psykisk helse og rus, Halvdan Aass, 

fagdirektør, Svein Arne Fossbakken, Eldrerådet, Toril Krogsund, 

Brukerutvalget Vestre Viken, Anne-Lene Engeland Arnesen, Pasient- og 

brukerombud, Linda Lavik, Tillitsvalgt NSF, Kristine Bjella Stavn, 

Tillitsvalgt Fagforbundet. 

 

Sekretariat: Christine Furuholmen, samhandlingssjef Vestre Viken og Kari 

Engen Sørensen, koordinator KHS-26 

 

Elisabeth Kaasa, sak 17/2017 

Kari Hesselberg, sak 16/2017 

 

Saksliste: 

 

Saksnr. Beskrivelse 

15/2017 

Vedlegg 1 
Referat fra møtet i Overordnet samarbeidsutvalg, 18.09.2017. 
 

Forslag til vedtak: 

Overordnet samarbeidsutvalg godkjenner referat fra 18.09.2017 

 

16/2017 

Vedlegg 2 
Revisjon av avtaleverket  
I februar 2017 nedsatte OSU en arbeidsgruppe med oppdrag å foreslå 

forenkling av avtalestrukturen og oppdatering av avtaler der det er behov. 

 

Saksfremlegg ved leder av arbeidsgruppen Kari Hesselberg 

 

Forslag til vedtak: 

 Overordnet samarbeidsavtale (OSA) revideres og utvides med sentrale 

punkter fra dagens tjenesteavtaler.  

 Alle dagens tjenesteavtaler utgår, med unntak av tjenesteavtalen om 

helhetlige pasientforløp 

 Eget tvisteløsningsutvalg utgår. Beskrivelse av prosedyre for uenighet 

og tvist legges inn i OSA 



 

 
 

 

 

 Hvis partene ønsker kan det utarbeides retningslinjer som er likelydende 

i hele helseområdet. Det må fremkomme i retningslinjen hvilken avtale 

den er knyttet til.  

 Lokale retningslinjer eller rutinebeskrivelser må vise til overordnet 

avtale.  

 

Overordnet samarbeidsutvalg ber om et forslag til ny samarbeidsavtale til 

neste møte. Partene har selv ansvar for å oppnevne medlemmer til en 

redaksjonskomite. 

 

17/2017 

Vedlegg 3 
Forslag til meldingsløft 2  

Vestre Viken og kommunene har i avtale om IKT-samarbeid og avtale om 

helhetlig pasientforløp forpliktet seg til at elektronisk meldingsutveksling 

skal benyttes som primær samhandlingsform for utveksling av 

pasientinformasjon. 

 

Presentasjon ved Halfdan Aass. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Overordnet samarbeidsutvalg ber om at elektronisk meldingsutveksling er 

en prioritert satsing i 2018 og at det etableres et Meldingsløft II i tråd med 

notatet.   

 

Overordnet samarbeidsutvalg ber om at forslag til prosjekt med 

fremdriftsplan legges frem for samarbeidsstyret for kommunen i januar og 

beslutning i OSU på neste møte i mars. 

 

18/2017 Orienteringssak 1 

Status omstilling psykisk helse og rus. Viser til presentasjon i Overordnet 

samarbeidsutvalg 18.09.2017 

 

Presentasjon ved Kirsten Hørthe 

 

Forslag til vedtak: 

Overordnet samarbeidsutvalg tar fremlagt informasjon til orientering. 

 

19/2017 Orienteringssak 2 

Vestre Viken overtar ledelsen av Overordnet samarbeidsutvalg 01.01.2018. 

Ny leder av OSU vil være fagdirektør. 

 

Forslag til vedtak: 

Overordnet samarbeidsutvalg tar fremlagt informasjon til orientering. 

 

 



 

 
 

 

 

 

20/2017 

 

 

Orienteringssak 3 

Vestregionen har besluttet å gjennomføre en evalueringsprosess av 

samarbeidets innsatsområder herunder kommunehelsesamarbeidet (KHS). 

14. juni 2018 besluttes det videreføring eller avvikling av samarbeidet, 

eventuelt videreføring av noen av innsatsområdene. KHS består av 11 

kommuner i tillegg til kommuner tilsluttet Vestregionen. Samarbeidsstyret i 

KHS legger opp til en parallell evalueringsprosess som inkluderer alle 

kommuner tilsluttet KHS. 

 

Orientering ved Eva Milde 

 

Forslag til vedtak: 

Overordnet samarbeidsutvalg tar fremlagt informasjon til orientering. 

 

21/2017 Orienteringssak 4 
Orientering om møte i KS Fylkesstyret i Buskerud 24.11.2017 
 
Orientering ved Christine Furuholmen 
 
Forslag til vedtak: 

Overordnet samarbeidsutvalg tar fremlagt informasjon til orientering. 

 

22/2017 Eventuelt 
 
 

 


