Invitasjon
Seminar:

Nye samhandlende arbeidsformer mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene
innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Møtedato: Torsdag 21. september 2017
Tidspunkt: 10.00-15.00
Sted:
Auditoriet, Drammen sykehus
Møteleder: Vestre Viken HF
Deltakere: Fra Vestre Viken stiller avdelingssjefene fra avdelingene innen psykisk helse og rus,
samhandlingssjef samt representanter fra prosjektgruppen for utarbeidelse av
Utviklings- og strategiplan 2035.
Fra kommunene stiller kommunalsjefene samt relevante virksomhetsledere/
rådgivere innen fagområdet psykisk helse og rus.

Vestre Viken har fått i oppdrag av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst å utarbeide en
utviklingsplan. Planen skal beskrive hvordan helseforetaket skal utvikle seg for å møte de
framtidige behovene for helsetjenester fram mot 2035. Helse Sør-Øst RHF har besluttet at
fagområdet psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er ett av
områdene som skal omtales særskilt i utviklingsplanen.
Se Vestre Vikens internettsider for mer informasjon.
Vestre Viken inviterer i den forbindelsen kommunene i opptaksområdet til seminar med
fokus på områdene psykisk helsevern og TSB.
Overgangen mellom nivåene i hjelpeapparatet innen psykisk helsevern, er et område der
pasientene opplever svikt i behandlingsopplegget. Det er avgjørende at spesialisthelsetjenesten, kommunene, fastlegene, private institusjoner og privatpraktiserende
spesialister fungerer som en helhet. I områdeplanen for Psykisk helse etterspør kommunene
i opptaksområdet mer samhandlede tjenester og spesielt ambulante tjenester. Dette er
derfor et fokusområde for Vestre Viken.
Det skal etableres ambulante tilbud overfor de sykeste pasientene. Det krever samarbeid
mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. Denne dagen vil Vestre Viken sette
søkelyset på fremtidens pasientbehandling og introdusere arbeidet med innføringen av FACT
team. Helseforetaket ønsker at kommunene bidrar og kommer med refleksjoner på hvordan
denne samhandlingen bør organiseres for opptaksområdet.

Agenda for dagen
Tema

Innleggs holder

Samhandling med kommunene

Christine Furuholmen,
avdelingssjef, Samhandling
Solveig
Nina Helen Mjøsund, Ph.d. /
Cand.san. /Spesialsykepleier
psykisk helse
Kirsten Hørte, klinikkdirektør,
klinikk for psykisk helse og rus
Thor A. Gulbrandsen, Prosjektleder

Sett fra et brukerperspektiv
Drømmesykehuset – pasientstemmen gjennom
forskerstemmen. Erfaringer fra ph.d. prosjektet: God psykisk
helse – fra hva til hvordan
Mot 2035 – med pasienten som utgangspunkt
Eksempler på pasientforløpsanalyser som grunnlag for å
utvikle samhandlende tjenester
Dialog og refleksjon om likeverdige, sammenhengende og
tilgjengelige tjenester
Utfordringer og muligheter ved etablering av samhandlende
tjenester
Innovasjonsprosessen i Drammen kommune
Asker kommune: Helhet og sammenheng
- Også for de som er "hard to reach and hard to treat"
Utfordringer og muligheter – samhandlende tjenester for
barn og ungdom
Muligheter ved nye tjenester
- Hva er FACT?
- Hva må til for å lykkes i samarbeidet med kommunene
Ambulante tjenester – Hva gjør vi i Vestre Viken og hva
inviterer vi til?
Hva er dine råd til Vestre Viken for at vi sammen skal lykkes
med å skape FACT-baserte team rundt pasientene?

Kirsten Hørte, klinikkdirektør,
klinikk for psykisk helse og rus
Eva Grunvald Milde, helse- og
sosialdirektør, Drammen kommune
Cathrine Retvedt,
virksomhetsleder, Asker kommune
Heidi Taksrud, avdelingssjef BUPA
Eirik Ystad, Teamleder FACT-team,
Bydel Gamle Oslo/Lovisenberg DPS
Aasmund Ørbeck-Nilssen,
Spesialrådgiver
Aasmund Ørbeck-Nilssen og Kristin
Tafjord Lærum, Spesialrådgivere

For påmelding, send epost til Kari Engen Sørensen; Kari@vestregionen.no, innen fredag 15.
september.

Vel møtt!

