
  Referat  

 
 
 
KOMMUNEHELSESAMARBEIDET ·  26 KOMMUNER I VESTRE VIKEN HELSEOMRÅDE 
Kunnskapssenteret Asker, Drammensveien 915, 1383 Asker, Tel +47 906 13 953, post@vestregionen.no 
WWW.VESTREGIONEN.NO   Side 1 av 3 x 

Tilstede: Cecilie P. Øien, Aud Hansen, Helen Cuenoud, Kristin Nilsen, Øystein Lappegard,  Anniken 
Blichfeldt Muren for Eva Milde. 

Sekretariat: Kari Engen Sørensen og Nina Solberg 

Referat fra møte i Samarbeidsstyret KHS 
Mandag 22.01.2018  

 

Saker til behandling  

Sak 1/2018     Referat fra møte i Samarbeidsstyret 20.11.2017 
                       Til behandling forelå referat fra møtet 20.11.2017 
                          
                       Vedtak:  
                       Fremlagte referat godkjennes. 
 
Sak 2/2018    Funksjonsorientert pasientforløp 

          Sak om funksjonsorienterte pasientforløp er tidligere behandlet i Samarbeidsstyret  
          20.11.2017, sak 25/2017. 
          Øystein Lappegard og Kari Engen Sørensen fremmet forslag om å at Vestre Vken og KHS   
          i fellesskap etablerer et prosjekt om helhetlige pasientforløp rettet mot pasienter med store  
          og sammensatte behov og med mange reinnleggelser, etter modell av Stavangers VIP- 
          prosjekt. Et slikt prosjekt vil kreve god planlegging, etablering av en prosjektorganisasjon  
          og finansiering fra begge parter. Forslaget fremmes som et prinsippvedtak i OSU i mars  
          2018, med oppstart i 2019. 
 
          Prosjektet kobles opp mot ”oppfølgingsteam” som kommunene er forpliktet til å etablere. 
          Hvilke brukere som skal inkluderes i prosjektet ved oppstart, f. eks. eldre og sterkt  
          funksjonshemmede, må avklares.  
          Saksgrunnlaget til OSU må koble forslaget til nasjonale og regionale føringer for både      
          kommunene og foretaket, samt Vestre Vikens utfordringer knyttet til egen utviklingsplan. 
           

                       Vedtak: 
                       Det legges opp til et prinsippvedtak i Overordnet Samarbeidsutvalg mars 2018 med  
                       følgende innhold: 
                       Prosjekt ”Helhetlige pasientforløp” etableres og rettes mot pasienter med store  

          og sammensatte behov, og som har mange reinnleggelser. Prosjektet baseres på VIP- 
          modellen fra Stavanger. Det etableres en partssammensatt arbeidsgruppe som  

                       utarbeider en prosjektplan med forslag til organisering og finansiering. Planen  
                       behandles i OSU i september 2018.     
 
Sak 3/2018     Revisjon av avtaleverket 
                       Overordnet Samarbeidsutvalg behandlet den 11.12.2017 om revisjon av                
                       avtaleverket, og fattet følgende vedtak:         
                       «Overordnet samarbeidsavtale (OSA) revideres og utvides med sentrale punkter fra  
                       dagens tjenesteavtaler. Alle dagens tjenesteavtaler utgår, med unntak av tjenesteavtalen  
                       om helhetlige pasientforløp. Eget tvisteløsningsutvalg utgår. Beskrivelse av prosedyre for  
                       uenighet og tvist legges inn i OSA. Hvis partene ønsker kan det utarbeides retningslinjer  
                       som er likelydende i hele helseområdet. Det må fremkomme i retningslinjen hvilken  
                       avtale den er knyttet til. Lokale retningslinjer eller rutinebeskrivelser må vise til overordnet  
                       avtale.  Overordnet samarbeidsutvalg orienteres om status i arbeidet 12.03.2018  
                       Overordnet samarbeidsutvalg behandler forslag til ny samarbeidsavtale 17.09.2018.  
                       Partene har selv ansvar for å oppnevne medlemmer til en redaksjonskomite. Felles  
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                       sekretariat i Vestre Viken og kommunehelsesamarbeidet ilegges et hovedansvar for å  
                       iverksette nødvendige prosesser».   
 
                       Vedtak: 

Samarbeidsstyret ber Anne Marie Folvik, Bærum, om å delta i en arbeidsgruppe sammen   
          med Vestre Viken for å sammenstille ny avtaletekst. Kari Hesselberg, Øystein Lappegard,  
          Kari E. Sørensen samt representant fra Drammen, bistår Flovik etter behov. 
          Forslaget til ny avtaletekst kvalitetssikres av ekstern juris og gjennomgås av   
          Samarbeidsstyret før framlegg i OSU.                                             

 
Sak 4/2018     Meldingsløft II 

           Overordnet Samarbeidsutvalg behandlet 11.12.2017 sak  ”Meldingsløft 2, og fattet          
           følgende vedtak: 

                        «Overordnet samarbeidsutvalg ber om at elektronisk meldingsutveksling er en prioritert  
                        satsing i 2018 og at det etableres et Meldingsløft II i tråd med framlagt notat.   
                        Overordnet samarbeidsutvalg ber om at forslag til prosjekt med fremdriftsplan legges  
                        frem for samarbeidsstyret for kommunen i januar og beslutning i OSU på neste møte i  
                        mars. Forslag til prosjekt utarbeides av Vestre Viken.» 
                       
                        Vedtak: 

           Partene må utarbeide en beskrivelse av hva sykehus og kommunene forventes å levere,  
           samt prosjektets mandat og organisering. Samarbeidsstyret er foreløpig innstilt på at OSU   
           blir prosjektets styringsgruppe, og at hver kommune utpeker en kontaktperson. 

                        KomUt- prosjektleder koordinerer kommunenes innsats i Meldingsløft 2, og utarbeider sak  
           til OSU sammen med Vestre Viken. Vestregionens daglige leder avklarer hans kapasitet  
           og motivasjon.    
            

Sak 5/2018     Status arbeidsoppgaver for koordinator KHS-26 
          Koordinator orienterte Samarbeidsstyret. 

 
                        Vedtak: 
                        Fremlagt informasjon ble tatt til orientering. 
           
Sak 6/2018     Kommunehelsesamarbeidet; framtidig organisering 
                        Samarbeidsstyret i KHS er gitt i oppdrag å legge fram sak for felles rådmannsmøte  
                        22.02.2018, med frist for utsending 1.2.2018. Innstilling fra rådmannsmøtet vil danne  
                        grunnlag for kommunenes interne diskusjoner fram til juni 2018.  
               
                        Vedtak: 
                        Samarbeidsstyret baserer saksframlegget til rådmannsmøtet 22.2.2018 på følgende: 
            Kommunehelsesamarbeidets todelte formål opprettholdes. 
                        Videreføringen av Kommunehelsesamarbeidet baseres på en vertskommunemodell med  
                        sekretariatsfunksjon. 
            Styrets sammensetning opprettholdes med en representant fra hhv Asker, Bærum,   
                        Hallingsdalsregionen og Drammensregionen. Kongsbergregionen og Ringeriksregionen  
                        alternerer om å ha hhv en og to representanter i styret. 
                        Samarbeidet baseres på en balansert representasjon i utviklingsprosjekter som ivaretar   
                        kommunenes ulike størrelser, erfaringer og kompetanse. 

           Om vertskommunen skal ivareta styrelederfunksjonen, og hvordan lederfunksjonen skal  
           utføres, ble ikke avklart. Sekretariatsfunksjonens omfang, oppgaver og krav til  
           kompetanse ble heller ikke avklart. Behovet for å reorganisere koordineringen av BPA- 
           arbeidet i kommunene, bør vurderes lagt til denne sekretariatsfunksjonen.  

 
Sak 7/2018     Handlingsplan 2018 

Samarbeidsstyret gjennomgikk foreløpig handlingsplan 2018 vedtatt av Samarbeidsstyret 
sak 24/2017 og hovedtrekkene i Vestre Viken sin Utviklings- og strategiplan 2035. 

                        Handlingsplanen suppleres etter innspill fra Samarbeidsstyrets medlemmer. 
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                        Vedtak: 
                        Handlingsplan 2018 oppdateres med følgende punkter: 
                        Etableringen av FACT, prosjekt helhetlig pasientforløp og rehabilitering/habilitering. 
 
Sak 8/2018      Organisering av KHS-26 i perioden 01.02- 14.06.2018 
                        Koordinator i KHS-26 har sagt opp sin stilling og fratrer 31.01.2018.  
                        Samarbeidsstyret diskuterte hvordan oppgaver som er utført av koordinator skal ivaretas. 
 
                        Forslag til vedtak: 
                        Medarbeider i en av kommunene søkes frikjøpt for å ivareta sekretariatsfunksjonen fram til  
                        vedtak om videreføring fattes i juni 2018. 
 
Sak 9/2018      Eventuelt  
            Ingen saker meldt. 


