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SAKSLISTE 

 

MØTE I OVERORDNET SAMARBEIDSUTVALG 

MELLOM VESTRE VIKEN OG OMLIGGENDE KOMMUNER 

 
 
 
Tid: 

 
Mandag 7. desember  2015, kl.11.00 – 13.00 

Sted:     
 

Vestre Viken, Wergelandsgate 10, møterom Glitre 

Deltagere: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Til sak: 

Kommunaldirektør Aud Hansen, Asker kommune 

Kommunaldirektør Eva Milde, Drammen kommune 

Kommunalsjef Kristin Nilsen, Bærum kommune 
Kommunalsjef Cecilie P. Øyen, Jevnaker kommune 
Kommunalsjef Nanna Nordhagen, Modum kommune 
Kommunalsjef Helen Cuenoed, Flesberg kommune 
Samhandlingssjef Hallingdal Øystein Lappegard 

   Fagdirektør Halfdan Aass 

Klinikkdirektør Britt Eidsvoll 

Klinikkdirektør Eva Håheim Pedersen 
Klinikkdirektør Jardar Hals 
Klinikkdirektør Per Bleikelia 

Klinikkdirektør Kirsten Hørthe 

Leder for Eldrerådet i Buskerud Terje Aasterud 

Leder brukerutvalg Vestre Viken Toril Krogsund 
Pasient- og brukerombud Anne-Lene Engeland Arnesen 
Tillitsvalgt Linda Lavik, NSF 
Tillitsvalgt Kristine Bjella Stavn Fagforbundet 
 
 
Helsefaglig sjef Elisabeth Kaasa 
 

 
 

Sekretariat:  
 
 
 

Samhandlingssjef Christine Furuholmen 
Koordinator Kari Engen Sørensen 
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 Saksliste 

18/2015 
Vedlegg 1 

 

Godkjenne referat fra møtet 14.09.2015 

Til behandling ligger referat fra møtet 14.09.2015 
 
Forslag til vedtak: 
OSU godkjenner referat fra 14.09.2015 

19/2015 
 

Forslag til handlingsplan OSU 2016-2017 
 
Oppfølging av vedtak i sak 13/2015. Hva slags saker skal behandles/diskuteres i 
OSU 
Kommunene tar utgangspunkt i presentasjon fra Eva Milde fremlagt på møtet i OSU 
14.09.2015. 
 
Forslag til innsatsområder ved direktør Britt Eidsvoll Vestre Viken, Drammen 
sykehus  
 
Forslag til vedtak: 
Fastsettes i møtet 
 
 

20/2015 
Vedlegg 2 

Status pasientforløp hjem- hjem inkl. prosjekt psykisk helse og 
rus 
 
Orientering ved helsefaglig sjef i Vestre Viken og koordinator KHS-26  
 
Forslag til vedtak: 
OSU tar fremlagt informasjon til orientering 

21/2015 
Vedlegg 3 

Statusrapport  Klinisk samarbeidsutvalg 
Overordnet samarbeidsutvalg vedtok i sak 12/2014 å opprette et Klinisk 
samarbeidsutvalg for kommunale øyeblikkelig hjelp senger med representanter fra 
sykehus, kommuner, fastleger og brukere. 
 
Til behandling ligger statusrapport fra Klinisk samarbeidsutvalg 
 
Representanter i Klinisk samarbeidsutvalg ønsker å videreføre samarbeidet i 2016 
bl.a for å dele erfaringer, legge til rette for forbedringsarbeid samt å følge opp felles 
rapporteringssystem. 

 
Forslag til vedtak: 
OSU tar statusrapport Klinisk samarbeidsutvalg til orientering. 
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OSU foreslår at Klinisk samarbeidsutvalg videreføres ut 2016. Formålet med Klinisk 
samarbeidsutvalg er erfaringsutveksling, forbedringsarbeid  og oppfølging av 
registreringsrutiner.  
OSU ber om en rapport fra utvalgets arbeid 28. november 2016. 
 

22/2015 
 

Gjennomgang av rehabilitering i Vestre Viken helseområde 
Samhandlingsreformen innebærer at kommunene har fått større ansvar og 
oppgaver, og rehabiliteringsområdet er et av de områdene helsemyndighetene 
trekker frem som eksempel. Rehabiliteringsområdet krever også innsats fra flere 
aktører over tid, og behovet for koordinerte tjenester er stort for mange 
pasientgrupper. 
 
Vestre Viken og kommunehelsesamarbeidet utarbeidet i 2012 en områdeplan for 
rehabilitering. Planen inneholder en rekke oppfølgingspunkt for både de enkelte 
kommunene og spesialisthelsetjenesten. OSU har ikke hatt rehabilitering på 
dagsorden siden dette. 
 
Helsedirektoratets rapport Avklaring av ansvars- og oppgavefordeling mellom 
kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsfeltet (2012) kommer i ny 
revidert utgave i løpet av 2016. Helsedirektoratets Veileder om rehabilitering, 
habilitering, individuell plan og koordinator (2015) understreker også pasientens 
rettigheter og helsetjenestens oppgaver. 
 
Innenfor Vestre Vikens helseområdet foregår det også en omfattende rehabilitering i 
regi av private rehabiliteringsinstitusjoner Vestre Viken er i ferd med å gjennomføre 
en kartlegging av dette tilbudet 
 
Kort orientering om rehabilitering i Vestre Viken og resultater fra pågående 
kartlegging av private rehabiliteringsinstitusjoner ved  
avdelingssjef Mai Bente Myrvold og samhandlingssjef Christine Furuholmen 
 
Forslag til vedtak: 
Vestre Vikens kartlegging av  rehabiliteringstilbudet til voksne innen somatikken 

legges frem for overordnet samarbeidsutvalg som en orienteringssak i neste møte.  

 

OSU ber de lokale samarbeidsutvalgene om å se på det samlede 

rehabiliteringstilbudet i sitt område og utfordringer knyttet til dette. Dette er i tråd 

med anbefalingene i områdeplan rehabilitering. 

 

23/2015 
Vedlegg 4 

Orienteringssaker 
 
1.Orientering om kompetanseplan habilitering. 
 
Vedlagt ligger kompetanseplan habilitering. Områdeplan habilitering av barn og 
voksne og rehabilitering av barn i Vestre Viken helseområde ble utarbeidet i 
samarbeid med kommuner og brukerrepresentanter og vedtatt i OSU sak 6/2013. 
Planen inneholder en rekke anbefalinger bl.a plan for kompetanseoverføring, 
kompetanseutveksling og system for opplæring. Tema kompetanseplan har vært 
diskutert i alle LSU ene, og det er oppnevnt representanter fra hvert LSU. Det er 
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gjennomført workshop for å utarbeide en felles kompetanseplan.  
 
 
2. Orientering om flykting- og asylsituasjonen i vårt område 
 
Kommunene bes om å gi en kort orientering om situasjonen i egne kommuner. 
 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
OSU tar fremlagt informasjon til orientering. 


