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Til:  
Eva Milde/Anniken Blichenfeldt Muren, Cecilie P. Øien, Aud Hansen, Helen Cuenoud, Kristin Nilsen, Anne 
Marit Tangen, Øystein Lappegard   
 

Møte i Samarbeidsstyret 16. april 2018 

Kunnskapssenteret i Asker 

Kl. 10:00 – 12:30 

 
 
Sak 10/2018 Referat fra møtet i Samarbeidsstyret 22. januar 2018.  
   
 Forslag til vedtak: Referat godkjennes 
 
Sak 11/2018 Funksjonsorientert pasientforløp FAST (Felles ansvar- Samtidige tjenester). 

Kommunene og sykehusene skal i fellesskap blir enige om arbeidsformer som bidrar til en 
helhetlig tilnærming til somatiske pasienter som er i behov av samtidig oppfølging fra 
kommunen og spesialisthelsetjenesten og som har mange sykehusinnleggelser.  

 
 Overordnet Samarbeidsutvalg vedtok 12. mars 2018: 

Vestre Viken HF og kommunene etablerer samarbeidprosjektet FAST for oppfølging av 
pasienter med store og sammensatte behov. FAST skal bygge på sentrale føringer og 
lokale erfaringer og hente grunnelementer fra VIP-prosjektet i Helse Stavanger. FAST er et 
samarbeid mellom somatiske sykehus og helse- og omsorgstjenestene i kommunene. 

 
Det etableres en arbeidsgruppe på tvers av kommuner og helseforetak som utarbeider en 
prosjektplan. Forslag til prosjektplan legges frem for Overordnet samarbeidsutvalg (OSU) i 
september 2018. Prosjektplanen skal inneholde forslag til organisering, framdriftsplan og 
finansiering. 

 
Samarbeidsstyret må ta stilling til kommunal representasjon i arbeidsgruppen og vedlagte 
forslag til mandat. 

 Forslag til vedtak:  

Sak 12/2018  Meldingsløft 2 
Elektronisk meldingsutveksling mellom kommunene og Vestre Viken utvikler seg i takt med 
nasjonale krav. Nye meldingstyper blir gradvis tilgjengelige og nye tjenestesteder/ 
faggrupper vil få tilgang. Dette krever struktur og rutiner som tilrettelegger for samtidig 
implementering hos begge parter. Vestre Viken og hver kommune bør oppnevne en 
ansvarshavende som kan bidra til at nasjonale krav oppfylles.  	  	  

 Overordnet Samarbeidsutvalg vedtok 12. mars 2018: 
• For å sikre samordning og parallellitet må Vestre Viken og hver enkelt kommune utpekte 

en ansvarshavende for alle tjenester/funksjoner som skal utveksles elektronisk mellom 
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partene. I kommunene omfatter meldingsutveksling ulike fagsystem. Dette må ivaretas 
når kommunene definerer hvem som har ansvar. 

• Koordinator for kommunene (KomUt) skal ha oversikt over status i de enkelte 
kommunene og være kontaktperson for Vestre Viken. 

• Overordnet samarbeidsutvalg ber om rapportering vedrørende status for elektronisk 
meldingsutveksling på møtet 17. september.  

 
Samarbeidsstyret bør ta stilling til hvordan kommunene skal rapportere status for 
elektronisk meldingsutveksling. 

 
Forslag til vedtak:  
 

Sak 13/2018     Pasientforløp for gravide og barn med prenatal ruseksponering. 
Vestre Viken har laget et internt pasientforløp for gravide og barn med prenatal 
ruseksponering. Nå ønsker helseforetaket å utvikle pasientforløpet til å bli «hjem til hjem» 
og ber kommunene om forslag til arbeidsform og organisering. 
I OSU 12. mars 2018 ble forslaget tatt positivt opp av kommunene. Videre oppfølging av 
saken:  
Samarbeidsstyret for kommunehelsesamarbeidet tar stilling til organisering og oppfølging 
på sitt neste møte 19. april: 
• Hvordan ønsker kommunene å bli involvert 
• Hvordan skal partene styre/følge opp arbeidet (styringsgruppe?) 

 
Forslag til vedtak:  
 

Sak 14/2018   Kommunehelsesamarbeidet; framtidig organisering 
  Cecilie orienterer fra felles rådmannsmøte 22.02.2018.  

 
Forslag til vedtak:  

 
Sak 15/2018  Statusgjennomgang på de ulike innsatsområdene i Handlingsplan 2018 
  Handlingsplanen er oppdatert etter møtet i Samarbeidsstyret 22.01 og OSU 12.03.18. 
  Oppdateringene er skrevet med rødt. 
 
  Forslag til vedtak:  
 
Sak 16/2018  Eventuelt 

 

 

Sekretariat: Anne Marie Flovik 

 


