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

Øystein Lappegard 

Arne Aas Karlsen og Christine Furuholmen deltok under sak 06/2017. 

Sekretariat: Kari Engen Sørensen 

Referat fra møte i Samarbeidsstyret KHS 

Mandag 23.01.2017  

 

Saker til behandling  

Sak 01/2017   Referat fra møte i Samarbeidsstyret 12.09.2016 
Vedlegg 1       Til behandling forelå referat fra møtet 12.09.2016 
                          
                        Vedtak:  
                        Fremlagte referat godkjennes. 
 
                                        
Sak 02/2017    Forslag til handlingsplan og budsjett 2017 

 Vedlegg 2       Samarbeidsstyret diskuterte utsendt forslag til handlingsplan og budsjett 2017. 

                          

                        Vedtak:  

                        Samarbeidsstyret sluttet seg til framlagt forslag til handlingsplan og budsjett med tillegg: 
                        1 Det opprettes en kontaktliste over kommunalt ansatte med ansvarsområde  
                        velferdsteknologi. 

                        2 Det ønskes et fortsatt sterkt fokus på innsatsområdet rehabilitering.  

                        Utvikling og oppgavefordeling av denne tjenesten må skje i et samarbeid mellom    

                        kommuner og helseforetak. Rehabilitering vil være et tema i Vestre Viken sine  

                        utviklingsplaner. KHS utarbeider et forslag til mandat på hvorledes dette arbeidet skal  

                        sikres. Forslaget legges frem i Overordnet samarbeidsutvalg (OSU)13.02.2017.  

                        3 Det igangsettes et arbeid knyttet til diagnoseuavhengige pasientforløp. Arbeidet  

                        ledes av koordinator KHS-26. OSU orienteres om arbeidet 13.02.2017. 

 
Sak 03/2017   Behandling av gjeldende avtale i Kommunehelsesamarbeidet 
                        Samarbeidsstyret foretok en kort gjennomgang av gjeldene avtale som utløper  
                        31.12.2017. Det ble gjennomført en omfattende evaluering av samarbeidet i 2015,  
                        som ledet frem til dagens avtale. Koordinator foreslo følgende behandling: Det  
                        gjennomføres ingen ytterligere evaluering, og at den enkelte kommune bes ta stilling til  
                        om kommunehelsesamarbeidet skal avvikles eller videreføres fra 2018. 
 
                        
                       Vedtak: 
                       Styret slutter seg til framlagt forslag til behandling av avtalen som regulerer  
                       Kommunehelsesamarbeidet: 
                       Koordinator utarbeider et kort notat om saken som inneholder merverdien av samarbeidet  
                       og konsekvenser av en avvikling av samarbeidet. Kommunen bes ta stilling til følgende 
                        A: Kommunehelsesamarbeidet avvikles f.o.m. 01.01.2018 
                        B: Kommunehelsesamarbeidet videreføres etter 01.01.2018 
 
                       Samarbeidsstyrets representanter er ansvarlig for å innhente svar fra de kommunene de  
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                       representerer, og melde tilbake til koordinator KHS innen 15. mars 2017. 
 
                       Samarbeidsstyret behandler saken 24.04.2017. Saken legges frem til politisk behandling i  
                       ordførermøtet 15.06.2017. 
                        
 
Sak 04/2017   Psykisk helse og rus- orientering om varslet utviklingsprosess     
                       Samarbeidsstyret ble orientert om varslet utviklingsprosess i Vestre Viken. Oppdraget har  
                       kommet fra Helse Sør-øst og gjelder alle helseforetak. Direktør i Vestre Viken har  
                       berammet møter med alle ordførere i opptaksområdet, for å orientere om 
                       utviklingsprosessen.  
 
                       Overordnet samarbeidsutvalg orienteres i møtet 13.02.2017 om utviklingsprosess og  
                       omstillinger i 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.  
 
                       Vedtak:  
                       Samarbeidsstyret tar fremlagt informasjon tas til orientering. 
 
 
Sak 05/2017   Forslag til saker som skal behandles i OSU 13.02.2017 
                       Samarbeidsstyret fikk fremlagt et utkast til saksliste til OSU møte i februar utarbeides av 
                       felles sekretariat.  
                       Saklisten ferdigstilles og sendes ut 30.01.2017. 
                        
                       Vedtak:  
                       Samarbeidsstyret vedtok at innsatsområdet rehabilitering og diagnoseuavhengige  
                       pasientforløp settes opp som sak i møte i Overordnet samarbeidsutvalg 13.02.2017.  
 
 
Sak 06/2017   Prosess for gjennomgang av lovpålagte avtaler  
Vedlegg 3        OSU vedtok i møtet 19.09.2016, sak 16/2016 å revidere gjeldende overordnet  
                        samarbeidsavtale  og avtale om akuttmedisinske tjenester. I tillegg ble det vedtatt å  
                        nedsette en arbeidsgruppe som skal foreslå en forenkling av avtalestrukturen en og  
                        oppdatering av avtaler der det er behov. 
                         
                        Til behandling i møtet forelå forslag til reviderte avtaletekster. Representanter fra  
                         prehospitale tjenester og samhandlingssjefen i Vestre Viken var tilstede i møtet med  
                         sikte på å komme fram til omforente forslag.  
 
                        Samarbeidsstyret diskuterte deretter forslag til representasjon i arbeidsgruppen  
                     
    
                       Vedtak:  
                       Samarbeidsstyret oppnevnte følgende personer til arbeidsgruppen som skal foreslå    
                       forenkling av avtalestrukturen og oppdatering av avtaler der det er behov: Kari  
                       Hesselberg, leder, (kommunalsjef Øvre Eiker), Øystein Lappegard, 
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                       Mari Kristine Rollag (jurist, Drammen kommune) og Anne Marie Flovik (Bærum  
                       kommune).  
                        
                       Omforent forslag til ny avtaletekst i «Overordnet samarbeidsavtale» og «Avtale om  
                       akuttmedisinsk kjede» ihht vedlegg 3 legges frem til behandling i OSU 13.02.2017. 
 
 
Sak 07/2017   Eventuelt 
                       Eva Milde og Kristin Nilsen informerte om at deres kommuner er deltakere i et  
                       helsenettverk 
                       som består av de 10 største kommunene i landet. Nettverket møtes ca fire ganger i året.  
                       Samarbeidsstyret fikk en orientering om et møte nettverket hadde hatt med Helse- og  
                       omsorgsdepartementet. De andre kommunene i KHS-26 kan spille inn saker til nettverket  
                       via Eva eller Kristin.  
 
                       Vedtak:  
                       Samarbeidsstyret tar fremlagt informasjon til orientering 
 
                        
                        
 
 
 


