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1.Saker med tilbakemeldingsfrist  

Ingen saker  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Orienteringssaker 

1. Saksliste til møtet i Samarbeidsstyret KHS-26 

Vedlagt ligger innkalling og saksliste til møtet i Samarbeidsstyret KHS-26, 28.08.2017.  

Sakspapirer er publisert på www.vestregionen.no – fanen kommunehelsesamarbeidet. 

 

Innk møte 

28.08.2017.docx

Vedlegg 2 Status 

Utviklings- og strategiplan.docx

Vedlegg 3 Status 

fokusområder.docx
 

 

2. Arbeidsmøte «Fremtidens rehabiliteringstjenester»- 29.08.2017 

Arbeidsmøtet mellom Vestre Viken og 26 kommuner avholdes 29.08.2017, 10-13, 

Kunnskapssenteret Asker. (Møtet skulle opprinnelig vært holdt 9.6.2017). 40 deltakere fra 15 

kommuner er påmeldt. I tillegg kommer representanter fra Vestre Viken. Kommunene 

Kongsberg, Svelvik og Asker presenterer kort status fra store og små kommuner, i tillegg til et 

innlegg fra fastleger. Vi gjennomfører en gruppediskusjon basert på vedlagt underlag og 

spørsmålsstillinger. 

Arbeidsmøtet er et ledd i kommunenes involvering i Vestre Viken sitt arbeid med Utviklings- og 

strategiplan 2035. Utviklingsplanen skal blant annet beskrive:  

1.Spesialisthelsetjenestens døgnbaserte rehabilitering, 2. hvor og hvordan et 

rehabiliteringsfaglig tyngdepunkt er synlig organisert, 3. struktur for samhandling med 

kommunene inkl. kompetansesamarbeid og ambulante tiltak og 4. avstandskompenserende 

virkemidler og bruk av velferdsteknologiske muligheter.  

I perioden 2016-2017 er tema rehabilitering et felles satsingsområde mellom kommuner og 

Vestre Viken. KHS-26 vil i etterkant av arbeidsmøte følge opp momenter fremkommet på 

samlingen. Vi ser for oss en dagskonferanse høsten 2017 hvor vi forsøker å 

operasjonalisere/prøve ut noe av dette .  
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3.Temasamling velferdsteknologi/samhandlende teknologi- 29.09.2017 

Temasamlingen gjennomføres 29.09.2017 10-15, Kunnskapssenteret Asker. KHS-26 drifter et 

erfaringsnettverkt knyttet til velferdsteknologi. Temasamlingen gjennomføres i tilknytning til et 

slikt nettverksmøte. Temasamlingen gjennomføres i samarbeid med fylkesmannen i Buskerud 

og Vestre Viken. Fylkesmannen har konkludert med at det er uhensiktsmessig å opprette egne 

nettverk innen velferdsteknologi da KHS-26 allerede drifter et slikt.  For Vestre Viken er 

samlingen et ledd i kommunenes involvering i Utviklings- og strategiplan 2035.  

Program og påmelding sendes ut ca. 1. september. 

 

4. Temasamling psykisk helse og rus- 21.09.2017 

Klinikk psykisk helse og rus i Vestre Viken har foretatt en gjennomgang og analyse av sin 

tjenesteproduksjon og organisering. Rapporten viser blant annet at Vestre Viken har et høyt 

antall DPS døgnplasser sammenlignet med andre DPS i Helse Sør-Øst. Rapporten viser også 

at gruppen personer med alvorlige psykiske lidelser ikke fult ut klarer å nyttiggjøre seg 

klinikkens tilbud.  Det er påpekt manglende samhandling mellom kommuner og sykehus. På 

bakgrunn av dette har klinikken besluttet en omfattende omlegging som bygger på prinsipper 

fra vellykkede omlegginger i andre helseforetak. Omleggingen går blant annet ut på å vri 

ressursene fra døgn og over til robuste ambulante/intensive polikliniske tilbud. Vestre Viken 

har en intensjon om å etablere FACT team tilknyttet hvert DPS. Etableringen av FACT 

avhenger av bred leder- forankring på riktige nivåer i kommunene, og et ønske fra 

kommunene om å etablere forpliktende behandlingsteam.  

KHS-26 og Vestre Viken gjennomfører en workshop 21.09.2017 kl 10-15, auditoriet Drammen 

sykehus. Tema for samlingen er varslet omstilling I klinikk psykisk helse og rus, og etablering 

av nye samhandlende arbeidsformer mellom kommuner og sykehus.  

Målgruppe: Kommunalsjef/helse- og omsorgssjef, aktuelle virksomhetsledere, fagpersoner og 

rådgivere. Vi håper at alle kommuner har anledning til å møte.  

Invitasjon med påmelding sendes ut i slutten av august. 

 

5.Barn som pårørende 

Minner om fagdag Barn som pårørende 29. august Hallingsdalsregionen og 5. september 

Drammensregionen.  

2017-29 august 

Fagdag Hallingdal sjukestugu (2).docx

2017 fagdag 

Drammen 5.september.docx
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6.Funksjonsorientert pasientforløp 

 

Faglig ressursgruppe KHS-26 gjennomførte 10-11 august et arbeidsseminar. En av 

målsettingene med seminaret var å diskutere og konkludere i prosjekt Funksjonsorientert 

pasientforløp. Prosjekt har til hensikt å peke på forbedringspunkter og/eller et 

mulighetsrom/modell som øker sannsynligheten for at pasienter med flere diagnoser opplever 

et koordinert pasientforløp. Fokuset har vært på funksjon og de kritiske overgangene som er 

knyttet til inn og utskriving i sykehus samt kommunens samordning av egne tjenester i 

etterkant av sykehusoppholdet. Arbeidet har vært koordinert med det pågående prosjektet 

«Trygg utskrivning» i Vestre Viken. «Trygg utskrivning konsentrerer seg om 5 

forbedringspunkter: Utskrivningsplan tilpasset den enkelte, medikamentgjennomgang og 

legemiddelavstemning, utreisedokumenter, utskrivningssamtale og sjekkliste ved utreise. 

Faglig ressursgruppe har diskutert og konkludert med at flere av disse forbedringspunktene 

angår kommunene og må koordineres med prosjekt Funksjonsorientert pasientforløp. Det 

antas at ca 16% av pasientene behandlet Vestre Viken faller inn under Funksjonsorientert 

pasientforløp. Vestre Viken starter 7. september et læringsnettverk for å implementere 

forbedringene. Representant fra Bærum og Hole kommune i tillegg til en 

fastlege/sykehjemslege vil delta på første samling i dette læringsnettverket. 

Ressursgruppen har foreløpig konkludert og foreslått viktige momenter/forbedringspunkter.  

Koordinator KHS-26 ferdigstiller arbeidsgruppens forslag. Forslaget vil i tillegg inneholde 

forslag til implementering.  

Saken behandles i Samarbeidsstyret KHS-26 28.08.2017. 

 

 

 

Hilsen  

Kari Engen Sørensen 

Koordinator Kommunehelsesamarbeidet kari@vestregionen.no  41600524 
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