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REFERAT 

 

MØTE I OVERORDNET SAMARBEIDSUTVALG 

MELLOM VESTRE VIKEN OG OMLIGGENDE KOMMUNER 

 
 
 
Tid: 

 
Mandag 13. februar 2017 kl. 11-13 

Sted:     
 

Skap gode dager, Wergelandsgate 13, Drammen 

Tilstedet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forfall: 
 
 
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 Cuenoud, Flesberg kommune 

   Elisabeth Kaasa for fagdirektør Halvdan Aass 

   Klinikkdirektør Britt Eidsvoll 

Klinikkdirektør Stein Are Agledal 
Klinikkdirektør Jardar Hals 
Oddmund Nestegard for 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 
Samhandlingssjef Øystein Lappegard 

 
   Avdelingssjef Robert Nystuen 
   Hans Kristian Platou 
   Inger Maria Andersen 
   Fagsjef helsefag Arne Aas Karlsen 
    

 
 

Sekretariat:
  
 
 
 

    Samhandlingssjef Christine Furuholmen 
    Koordinator Kari Engen Sørensen 
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 Saksliste 

01/2017 
Vedlegg1  

 

Godkjenne referat fra møtet 19.09.20 

Vedlagt ligger referat fra møte i Overordnet samarbeidsutvalg 19.09.2016. 
 
 Vedtak: 
 OSU godkjenner referat fra 19.09.2016. 

02/2017      
Vedlegg 2 

Forslag til revidert avtale Overordnet samarbeidsavtale 
Det vises til vedtak i Overordnet samarbeidsutvalg sak 16/2016.  
Vedlagt: forslag til revidert avtale  

 
Forslaget innebærer kun tekniske endringer eller justeringer. Forslaget har vært 
på høring i helseforetaket og i kommunenes samarbeidsråd. 
  
Vedtak: 

 

Overordnet Samarbeidsutvalg slutter seg til revidert avtale. Avtalen sendes ut fra 
Vestre Viken til signering i alle kommuner, og legges ut på Vestre Vikens nettside. 

03/2017 
Vedlegg 3 

Forslag til revidert tjenesteavtale om den akuttmedisinske 
kjede. 
Det vises til OSU 16/2016.  
Saken ble lagt frem av representant for Vestre Viken Arne Aas Karlsen og Hans 
Kristian Platou 
 
Forslaget til revidert avtale har vært drøftet i samarbeidsmøter ved de tre 
Buskerudsykehusene, og har vært på høring i helseforetaket og i kommunenes 
samarbeidsstyre.  
 
Partene ble enige om følgende ordlyd i avtalens tekst punkt 5: Kommunene har 
ansvar for å sikre de overordnede rammer for bruk av akutthelpere herunder 
faglig kompetanse og utstyr. 
 
 
Vedtak 
Overordnet Samarbeidsutvalg slutter seg til revidert tjenesteavtale om den 
akuttmedisinske kjede med følgende endring i avtalens tekst punkt 5: 
Kommunene har ansvar for å sikre de overordnede rammer for bruk av 
akutthjelpere herunder faglig kompetanse og utstyr. 
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04/2017 Forslag til prosess for gjennomgang av lovpålagte avtaler 
 
Det vises til sak 16/2016. 
På møtet 16. september gjorde OSU følgende vedtak: 

 Det etableres en partssammensatt arbeidsgruppe som skal foreslå 
forenkling av avtalestrukturen og oppdatering av avtaler der det er behov.  

 Arbeidsgruppens forslag legges frem for Overordnet samarbeidsutvalg 
våren 2017.  

 Arbeidsgruppen bestemmer selv sin arbeidsform.  

 Leder: representant fra kommunehelsesamarbeidet  
 
 
Vedtak 
Overordnet samarbeidsutvalg slutter seg til tidligere vedtak om at det etableres en 
partssammensatt arbeidsgruppe som skal foreslå en eventuell forenkling av 
avtalestrukturen og oppdatering av avtaler der det er behov. Arbeidsgruppen har 
ansvar for medvirkning fra brukere og fastleger. 
 
Fra kommunene deltar: 
Kommunalsjef Øvre Eiker Kari Hesselberg (leder) 
Samhandlingskoordinator Hallingdalsregionen Øystein Lappegard 
Kommunejurist Drammen kommune Mari Kristine Rollag 
Samhandlingskoordinator Bærum kommune Anne Marie Flovik 
 
Fra Vestre Viken deltar: 
Avdelingssjef Mai Bente Myrvold 
Samhandlingssjef Reidar Aasheim 
Samhandlingssjef Christine Furuholmen 
 
Vestre Vikens deltakere i arbeidsgruppen har ansvar for medvirkning, samordning 
og høring i helseforetaket, mens kommunehelsesamarbeidets deltakere har 
ansvar for prosessen på kommunesiden. 
 
Arbeidsgruppens forslag legges frem for Overordnet samarbeidsutvalg høsten 
2017.  
 
 

05/2017 
Vedlegg 

4,5 

Oppfølging av vedtatte fokusområder i Overordnet 
samarbeidsutvalg. 
Fokusområder for 2016 og 2017: 
Riktig bruk av rehabiliteringsressursene 
Tiltak rettet mot barn og unge 
Lærings- og mestringstilbud 
Ferdigstille, implementer og bredde pågående pasientforløp 
Diagnoseuavhengige pasientforløp 
  
Eva Milde orienterte om status fra kommunene 
Christine Furuholmen og Elisabeth Kaasa orienterte om status fra Vestre Viken 
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Vedtak: 
Fokusområder for 2016 og 2017 videreføres. Overordnet samarbeidsutvalg tar 
framlagt saksinformasjon til orientering. 
 

06/2017      
Vedlegg 

6,7,8 

Elektronisk samhandling 
Robert Nystuen fra Vestre Viken la frem status for elektronisk meldingsutveksling 
fra Vestre Viken og forslag til mandat for nettverk for digital samhandling. 

 
Det gjenstår en rekke utfordringer før partene oppfyller sine forpliktelser i 
samarbeidsavtalen og de to tjenesteavtalene om henholdsvis helhetlige 
pasientforløp og Ikt løsninger.  
 
Kommunene ønsker bred kommunal representasjon i nettverk for digital 
samhandling. Kommunene ønsker at invitasjon til deltakelse i nettverket går til 
representanter i Kommunehelsesamarbeidets styre.  
 
Vedtak 
Overordnet samarbeidsutvalg godkjenner fremlagt forslag til mandat, og ber om 
en ny statusrapportering i september. Digital samhandling er et viktig felles 
fokusområde.  

07/2017   Orientering om arbeidet med utviklingsplan i Vestre Viken  
Orientering ved Elisabeth Kaasa 
Adm. direktør i Vestre Viken, Nils Fr. Wisløff har avholdt informasjonsmøter med 
ordførere i alle kommuner tilknyttet Vestre Viken sitt opptaksområde.  
 
Vestre Viken vil få en spesifisering av mandat og arbeid knyttet til utviklingsplanen 
i sitt foretaksmøte 15.02.2017. Kommunene vil få et brev om videre prosess. 
 
Vedtak 
Overordnet samarbeidsutvalg tar fremlagt informasjon til orientering. 
 

08/2017      
Vedlegg 9 

Orientering om omstilling og utviklingsarbeid i klinikk 
psykisk helse og rus 
Orientering ved klinikkdirektør Kirsten Hørthe klinikk psykisk helse og rus (PHR) 
 
Vestre viken har fått i oppdrag om å øke poliklinisk aktivitet med 6 % og bygge 
opp ambulant virksomhet. Et gjennomgående lavt belegg på DPS-døgn samt 
behov for å styrke akuttkjeden på sykehusnivå, gjør at PHR vil konvertere 
døgnbehandling til ambulant og poliklinisk virksomhet. Særlig skal det styrkes 
oppfølging av pasienter etter innleggelse på sykehus. Det er igangsatt et 
omfattende arbeid med analyse av pasientforløp i klinikken.  Data fra 
kommunehelsesamarbeidsprosjektene i Asker og Drammen viser tydelig at 
bruken av spesialisthelsetjenester og døgntilbud er ulikt fordelt mellom 
kommunene i opptaksområdet, også når man korrigerer for behov.  
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Arbeidet skal sees i sammenheng med Vestre Vikens oppdrag i utviklingsplanen. 

  
Vedtak: 
Overordnet samarbeidsutvalg tar fremlagt informasjon til orientering. 

 

 

09/2017      
 

Eventuelt 
Ingen saker meldt 
 
 

      
 

 
 
 


