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Referat fra møtet i Samarbeidsstyret 27. august 2018 

 

 
Tilstede: Cecilie P. Øien, Anniken Blichenfeldt Muren, Aud Hansen, Kari Hesselberg, Kristin Nilsen,  
Forfall: Anne Marit Tangen og Øystein Lappegard  

 

Neste møte:  Mandag 17. september 2018 kl. 13.00 - 15.00, Vestre Viken HF, Wergelandsgate 10 i 

Drammen, møterom Glitre 1. 

 

 
Sak 10/2018    Referat fra møtet i Samarbeidsstyret 18.juni 2018.  
   
 Vedtak: Referatet ble godkjent.          

 

Sak 2/2018 Funksjonsorientert pasientforløp FAST (Felles ansvar-Samtidige tjenester). 

 Orientering om framdrift og Oppstartsseminaret 27.08.18.  

 FAST er sak i OSU 17.09.18 

 

Sak 4/2018  Meldingsløft 2 - Oppfølging 

Oppfølging av Annikens henvendelse til Kjetil om konsekvensene av at Vestre Viken 

avvikler alle sine manuelle rekvirenter i DIPS.  

Det er muntlig forklart at endringene ikke fører til at kommunene ikke kan ha lesetilgang til 

DIPS på Legevakt eller i helsehus. Drammen kommune har sendt brev til Vestre Viken om 

dette og avventer svar, etter gjentakende purringer. Drammen kommune ber derfor om et 

møte med Vestre Viken. På møtet skal personvern og konsekvenser av avviklingen av 

manuelle rekvirenter i DIPS avklares. 

 

Sak 6/2018   Kommunehelsesamarbeidet; fremtidig organisering 

Samarbeidsstyret mener at KHS bør videreføres med en vertskommunemodell, hvor 

Bærum kommune er vertskommune. Modellen bør knyttes mer til lovverket enn slik den er 

beskrevet i utredningsdokumentet. Videre må ansvaret og myndighetsområdet til 

vertskommunen og leder tydeliggjøres, for å sikre at alle kommunenes interesser blir 

ivaretatt. Bærum kommune ber om bistand fra jurist for å få beskrevet de nødvendige 

juridiske betraktningene. 

Samarbeidsstyret mener også at beskrivelsen av Samhandling koordinert av KS bør  

utdypes mer. Kari Hesselberg kommer tilbake med et forslag til tekst. 

Nytt utkast til tekst sendes Samarbeidsstyret så snart det er ferdigstilt. 

 

Sak 13/2018    Gjennomgang av saker til OSU 

Samarbeidsstyret har ikke flere møter før OSU, 17.09.18. Vestre Viken har to saker, 

forberedelser pakkeforløp psykisk helse og rus; barn + voksne og betalingsordning for 
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utskrivningsklare pasienter psykisk helse og rus fra 01.01.19 som styret bør diskutere før 

møtet. Det er satt av tid 7. september kl. 09:30 – 10.30, på Kunnskapssenteret i Asker. 

Anne Marie lager utkast til en presentasjon til Cecilie om hvilke utfordringer kommunene 

ser når betalingsplikten for utskrivningsklare pasienter iverksettes, sammen med Hilde 

Rosenlund i Bærum kommune og Tor Erik Befring i Asker kommune. 

 

Sak 14/2018 Eventuelt 

  Samarbeidsstyret ønsker å invitere Lisbeth Sommervoll til et av sine møter i høst, primært  

  til møtet 22. oktober evt. til møtet 19. november. 

 

  Samarbeidsstyret bør diskutere om det skal gjøres en gjennomgang av sammensetningen  

  av de lokale samarbeidsutvalgene. Det kan eventuelt gjøres sammen med en evaluering 

  av utvalgene hvor det tas hensyn til de tre aktuelle kommunesammenslåingene (Nye  

  Asker, Nye Drammen og Nye Holmestrand).  

 

Sekretariat: Anne Marie Flovik 

 


