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Til: 

Eva Milde, Cecilie P. Øien, Aud Hansen, Helen Cuenoud, Kristin Nilsen, Anne Marit Tangen, Øystein 
Lappegard 

Sekretariat: Kari Engen Sørensen 

Innkalling til møte i Samarbeidsstyret KHS 
 

Tid:                       Mandag 23.01.2017 kl. 09-15 

Sted:                     Kunnskapssenteret Asker  

Dagsorden:          Godkjenning av innkalling, dagsorden og ordinære saker                                                   
  

 

Saker til behandling  

Sak 01/2017   Referat fra møte i Samarbeidsstyret 12.09.2016 
Vedlegg 1       Til behandling foreligger referat fra møtet 12.09.2016 
                          
                        Forslag til vedtak:  
                        Fremlagte referat godkjennes. 
 
                                        
Sak 02/2017    Forslag til handlingsplan og budsjett 2017 
 Vedlegg 2,3    Vedlagt ligger forslag til handlingsplan og budsjett 2017. Samarbeidsstyret vedtok i sak  
                        14/2016 å øke kontingenten til kr 2,50. Forslaget ble behandlet i Vestregionens  
                         rådmannsgruppe 24. november sak 36/2016 og Vestregionens styringsgruppen 8.  
                         desember sak 35/2016. Forslaget falt, med følgende begrunnelse: Det ønskes at det  
                         foretas en evaluering av KHS, og at en eventuell kontingentøkning først skjer fra 2018.  
                         Vestregionens styringsgruppe vedtok i tillegg at budsjettspørsmål behandles i junimøte  
                         2017. Forslag til budsjett 2017 er revidert i tråd med disse føringene.  
 
                         Oppsummering dialogsamling 27.10.2016, vedlegg 3 
 
                        Forslag til vedtak:  
                        Samarbeidsstyret vedtar fremlagt forslag til handlingsplan og budsjett for 2017. 
 
 
Sak 03/2017   Status og evaluering av kommunehelsesamarbeidet 
Vedlegg 4        Vedlagt ligger Samarbeidsavtalen som ligger til grunn for samarbeidet. Avtalen gjelder  
                        for perioden 2015-2017, eller til ny avtale foreligger. Samarbeidsstyret er øverste 
                        myndighet i KHS. Virketid for representantene er 2 år, med mulighet for gjenvalg.  
                        Formålet med kommunehelsesamarbeidet er todelt: 
                        A: KHS skal gjennom erfaringsutveksling, samarbeidstiltak og deltakelse i  
                        utviklingsprosjekter bidra til å styrke kommunenes tjenesteutvikling.  
                        B:KHS skal ivareta kommunenes interesser i samhandlingen med Vestre Viken, og bidra  
                        til utvikling av helsetjenester i tråd med samhandlingreformens intensjoner.  
 
                        Det ble gjennomført en omfattende evaluering av samarbeidet i 2015, og som ledet frem  
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                        til dagens avtale.  
                        Samarbeidsstyret bes ta stilling til valg av evalueringsprosess.  
 
                        Forslag til framdrift: 
                        Samarbeidsstyret ber deltakerkommunene ta stilling til følgende innen 15. mars  
                        2017: 
 
                        A: Kommunehelsesamarbeidet avvikles f.o.m. 01.01.2018 
                        B: Kommunehelsesamarbeidet videreføres etter 01.01.2018 
 
                        Samarbeidsstyret behandler saken i styret 24.04.2017.  
                        
                       Forslag til vedtak: 
                       Styret slutter seg til fremlagt forslag til framdrift. 
                        
 
 
Sak 04/2017   Psykisk helse og rus- orientering om varslet utviklingsprosess     
                       Overordnet samarbeidsutvalg orienteres i møtet13.02.2017 om omstillinger i Vestre  
                       Viken, klinikk psykisk helse og rus. Orienteringen gis av klinikkdirektør, Kirsten Hørthe. 
 
                       Omstillingen skal forbedre tjenestene med grunnlag i analyser av pasientforløpene.  
                       Oppdraget går videre ut på å øke poliklinisk aktivitet med 6%, bygge opp ambulant  
                       virksomhet og styrke akuttkjeden på sykehusnivå. Lavt belegg på DPS-døgn gjør at PHR  
                       vil konvertere døgnbehandling til ambulant og poliklinisk virksomhet. Oppfølging av  
                       pasienter (hovedforløp 3) etter innleggelse i sykehus skal styrkes. 
                       Det er igangsatt et omfattende arbeid med å analysere pasientforløp i klinikken.   
                       Analysen bygger blant annet på data fra kommunehelsesamarbeidsprosjektene i Asker,  
                       Hurum, Røyken og Drammen. Disse prosjektene har avdekket at bruken av  
                       spesialisthelsetjenester og døgntilbud er ulikt fordelt mellom kommunene i  
                       opptaksområdet, også når man korrigerer for behov.  
 
                       Forslag til vedtak:  
                       Samarbeidsstyret tar fremlagt informasjon tas til orientering. 
 
 
 
Sak 05/2017   Forslag til saker som skal behandles i OSU 13.02.2017 
                       Saker til møte i OSU forberedes og sendes ut fra sekretariatet senest 30.01.2017. 
                       Samarbeidsstyret diskuterer og fremmer forslag til saker i sitt møte 23.01.2017. 
                        
                       Forslag til vedtak:  
                       Fastsettes i møtet. 
 
 
Sak 06/2017   Prosess for gjennomgang av lovpålagte avtaler  
Vedlegg 
5,6,7,8             OSU vedtok i møtet 19.09.2016, sak 16/2016 følgende: 
                        Overordnet samarbeidsutvalg gir sin tilslutning til prosessen som er foreslått. Følgende  
                        legges frem for Overordnet samarbeidsutvalg i februar 2017. 
 
                        1 Eventuelle forslag til endringer i overordnet samarbeidsavtale.  
                        2 Forslag til ny avtale om den akuttmedisinske kjede 
 
                        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. 
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                        Forslag til ny revidert Overordnet Samarbeidsavtale og Avtale om akuttmedisinsk kjede  
                        ble sendt ut til Samarbeidsstyret 15.12.2016, og ligger som vedlegg 5 og 6 i innkallingen. 
                        
                       Forslag fra Samarbeidsstyret, behandlet elektronisk desember 2016, er presentert i     
                       vedlegg 8. Samarbeidsstyret drøfter dette forslaget med representanter fra prehospitale  
                       tjenester i møtet 23.01.2017. 
                         
                       Samarbeidsstyret oppnevner representanter til den partssammensatte arbeidsgruppen  
                       som skal forenkle avtalestrukturen i møtet 23.01.2017. 
    
                       Forslag til vedtak:  
                       Besluttes i møtet 
 
 
Sak 07/2017   Eventuelt 
                        
                        
 
Forfall meldes kari@vestregionen.no 
 
 
 


