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Til: 

Eva Milde, Cecilie P. Øien, Aud Hansen, Helen Cuenoed, Kristin Nilsen, Nanna Nordhagen, Øystein 

Lappegård 

Sekretariat: Kari Engen Sørensen 

Innkalling til møte i Samarbeidsstyret KHS 

 

Tid:                       Mandag 30.11.2015 kl. 9-16 

Sted:                     Sundvollen hotell  

Dagsorden:          Godkjenning av innkalling, dagsorden og ordinære saker 

                              Forslag om å behandle sak 20 t.o.m sak 23 før lunch 

                              Lunch 12.30-13.15                          

 

Saker til behandling  

Sak 20/2015    Referat fra møte i Samarbeidsstyret 07.09.2015    
Vedlegg 1        Til behandling foreligger referat fra møtet 07.11.2015 
       
                        Forslag til vedtak:  
                        Fremlagte referat godkjennes 
 
Sak 21/2015    Fastsette prioriterte fokusområder og tiltak  med budsjett 2016 
 Vedlegg 2       Formålet med KHS er å ivareta kommunenes interesser i samhandlingen med Vestre  
                        Viken og bidra til utviklingen av helsetjenester i tråd med Samhandlingsreformens 
                        intensjoner, både i kommune og spesialisthelsetjeneste. KHS skal gjennom  
                        erfaringsutveksling, samarbeidstiltak og deltakelse i utviklingsprosjekter bidra til å styrke  
                        kommunenes tjenesteutvikling 
 
                        Det legges opp til en prosess og diskusjon rundt fokusområder, tiltak og arbeidsform. 
 
                        Forslag til vedtak:  
                        Samarbeidsstyret slutter seg til forslag til prioriterte fokusområder og tiltak inkl. budsjett i  
                        hht vedlegg 2.  
                         
 
Sak 22/2015   Fastsette møteplan 2016 
                        Samarbeidsstyret møtes minimum 4 ganger pr.år, og i tillegg når minst 1/3 av  
                        medlemmene krever det.  
                        Møter i OSU: 8. februar, 25. april, 28.november. 
 
                        Forslag til vedtak: 
                        Samarbeidsstyret avholder sine møter på følgende datoer: 
                        25.januar, 11. april, 12. september og 7. november kl. 09-11, Kunnskapssenteret i Asker. 
                        Møtene legger til rette for videooverføring.  
                        
Sak 23/2015   Gjennomgang av avtaler mellom kommuner og Vestre Viken 
                       Lovpålagte avtaler mellom kommuner og helseforetak er utarbeidet i tråd med nasjonale  
                       retningslinjer. For noen av avtalene er det utarbeidet lokale underavtaler.  
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                      Til diskusjon:  
                      Har vi tilstrekkelige styringsdokumenter gjennom vedtatte avtaler? 
                      Er det behov for revisjon av deler av avtaleinstituttet? 
                      Skal underavtaler behandles i OSU? 
 
                    
                      Forslag til vedtak: 
                      Fastsettes i møte                    
 
 
Sak 24/2015  Saker til OSU 07.12.2015 
                       Sakslisten sendes ut fra sekretariatet senest 22.11.2015  
                         
  
                       Forslag til vedtak: 
                       Fastsettes i møtet 
 
 
Sak 25/2015  Kjernejournal innhold og fremdriftsplan  

                       Kjernejournal er planlagt innført i våre kommuner i løpet av 2017.  

                       Presentasjon ved Bodil Rabben fra Helsedirektoratet 
 
                     
 
                      Forslag til vedtak: 
                      Samarbeidsstyret tar fremlagt informasjon til orientering 
 
 

Sak 26/2015   Forskning knyttet til nasjonale Frisklivssentraler. 

Vedlegg 3       Innledning ved Nanna Nordhagen 

                       Frisklivssentralen i Modum kommune har blitt kontaktet i forbindelse med ønske om 

                       å iverksette forskning på effekten av tiltak gjennomført i kommunenes Frisklivssentraler. 

                         

 
                      Forslag til vedtak:  
                      Samarbeidsstyret i KHS-26 støtter initiativet til å iverksette forskning på effekten av tiltak i  
                      Frisklivssentralene. Kommunene går inn som samarbeidspartner sammen med  
                      Helsedirektoratet, Buskerud Fylkeskommuner, Vestre Viken og NTNU. 
                       
 
 
Sak 27/2015 Felles høringssvar- forslag til etablering av hensiktsmessig praksis 
                     En av oppgavene til KHS-26 er å legge til rette for å utarbeide høringssvar på vegne av  
                     flere kommuner. Det har fremkommet et ønske om å gjøre disse prosessene så ryddige og  
                     effektive som mulig. Det er foreslått følgende prosess: 
                     -KHS-26 får delegert myndighet fra kommunene til å gi høringsuttalelse i de sakene     
                      som  KHS-26 finner formålstjenlig. 
                     -Samarbeidsstyret oppnevner en arbeidsgruppe for å utarbeide høringsuttalelsen 
                    - Samarbeidsstyret godkjenner, justerer høringsuttalelsen før den sendes inn. 
                    - Dersom enkelte kommuner ønsker å gi uttalelser utover den uttalelsen KHS-26 gir, er  
                      dette opp til den enkelte kommune. 
 
 
                      Forslag til vedtak:  
                      Samarbeidsstyret slutter seg til følgende prosess ved utarbeidelse av felles høringssvar: 
                      -KHS-26 får delegert myndighet fra kommunene til å gi høringsuttalelse i de sakene     
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                      som  KHS-26 finner formålstjenlig. 
                     -Samarbeidsstyret oppnevner en arbeidsgruppe for å utarbeide høringsuttalelsen 
                    - Samarbeidsstyret godkjenner, justerer høringsuttalelsen før den sendes inn. 
                    - Dersom enkelte kommuner ønsker å gi uttalelser utover den uttalelsen KHS-26 gir, er  
                      dette opp til den enkelte kommune. 
 
 
Sak 28/2015 Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
Forfall meldes kari@vestregionen.no  

mailto:kari@vestregionen.no

