
  Nyhetsbrev 25.09. 2017 

	  

	  
KOMMUNEHELSESAMARBEIDET	  ·∙	  	  26	  KOMMUNER	  I	  VESTRE	  VIKEN	  HELSEOMRÅDE	  

Besøksadresse:	  Kunnskapssenteret	  Asker,	  Drammensveien	  915,	  1383	  Asker	  e-‐post:	  kari@vestregionen.no	  	  
http://vestregionen.no/helse/kommunehelsesamarbeidet   Side 1 av 3 • 

1.Saker med tilbakemeldingsfrist  
Vestre Viken har igangsatt et arbeidet knyttet til framtidig organisering av stab. I den 
forbindelse har det blitt foreslått endringer av organiseringen av LMS. Det er etablert en 
arbeidsgruppe som skal belyse fordeler og ulemper ved ulike organiseringer av LMS. 
Arbeidsgruppen er bredt sammensatt for å sikre at ansatte, brukere, tillitsvalgte og 
samarbeidspartnere blir involvert og bidrar i prosessen. Samarbeidsstyret i KHS-26 har 
godkjent at koordinator KHS-26 er kommunenes representant i arbeidsgruppen. Det er satt av 
3 møter: 25.09, 9.10 og 23.10. Arbeidsgruppen leverer sitt innspill til ansvarlige i Vestre Viken 
1.11.2017. Jeg vil holde dere orientert. 

Innspill kan rettes til kari@vestregionen.no  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Orienteringssaker 

1. Referat fra møtet i Samarbeidsstyret KHS-26 28.08.2017 

Vedlagt ligger referat fra møtet. Referat med vedlegg er publisert på  

www.vestregionen.no  

 
Ref	  møte	  

Samarbeidsstyret	  28.08.2017.docx 
2. Referat fra møte i Overordnet samarbeidsutvalg (OSU) 18.09.2017 

Vedlagt ligger referat fra møtet. Referat med vedlegg publiseres på www.vestregionen.no  

Ref.	  OSU	  
18.09.2017.docx

Overordnet	  
samarbeidsutvalg 	  18	  09	  17-‐2	  (002).pptx 

 

3. Arbeidsmøte «Fremtidens rehabiliteringstjenester»- 29.08.2017 

Vedlagt ligger referat fra gruppearbeid. 22 kommuner var representert. Tusen takk for flotte 
innlegg og gruppediskusjoner. Ta kontakt med undertegnede dersom dere ønsker tilsendt 
presentasjoner fra kommunene Asker, Drammen, Kongsberg og Svelvik.  

 

4.Temasamling velferdsteknologi/samhandlende teknologi- 29.09.2017 

Minner om temasamlingen, så langt er 60 ansatte fra 20 kommuner påmeldt. Det er fortsatt 
mulig å melde seg på. Vedlagt ligger invitasjonen. 
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Invitasjon	  til	  
Velferdsteknolog isamling 	  29.09.20172.docx 
5. Temasamling psykisk helse og rus, nye samhandlende arbeidsformer- 21.09.2017 

Hovedtema på samlingen var informasjon og diskusjon knyttet til Vestre Viken sine 
omlegginger innen psykisk helse og rus. Klinikken er i gang med å dreie enkelte av sine 
tjenester fra døgnbehandling til ambulant dagbehandling. En viktig målgruppe er pasienter 
med lang liggetid og hyppige reinnleggelser i sykehuspsykiatrien. Vestre Viken ønsker å ta 
utgangspunkt i FACT- modellen som et svar på de utfordringer de står overfor. Klinikken 
ønsker å gå i dialog med kommunene for å diskutere hvorledes den praktiske samhandlingen 
kan organiseres. 20 kommuner deltok. Kommunene gav innspill på nødvendigheten av at 
Vestre Viken nå går i dialog med kommunene rundt hvert DPS og diskutere lokale 
samhandlingsmuligheter. Kommunene ønsker i tillegg kjennskap til analysen som ligger til 
grunn for endringene. Vestre Viken kommer tilbake til hvorledes den videre prosessen skal 
være. 

Vestre Viken inviterer kommunene til fagdag «Ambulerende arbeid og FACT» 26.09.2017. 

110 er påmeldt. Fagdagen gjentas 22.11.2017. Vedlagt ligger presentasjonene fra 21.09.2017 

 

 
6. Barn som pårørende 

5. september ble den siste av 5 fagdager arrangert, med gode tilbakemeldinger fra kommuner 
og Vestre Viken. Innsatsområdet videreføres i 2018.  Kommunehelsesamarbeidet og Vestre 
Viken møtes 12. oktober for å starte planleggingen av nye fagdager knyttet til temaet. 

Innspill mottas med stor takk. Sendes kari@vestregionen.no  

 

7. Arbeidsgrupper etablert i forbindelse med Vestre Viken sin Utviklings- og 
strategiplan 2035 

Det er etablert 8 hurtigarbeidende arbeidsgrupper, alle med kommunal representasjon. Se  

vedlagt oversikt. 

Navn	  på	  deltakere	  i	  
arbeidsg rupper.xlsx  
 

Hilsen  

Kari Engen Sørensen Koordinator KHS-26  kari@vestregionen.no  41600524 


