
                                                          REFERAT FRA MØTE I SAMARBEIDSSTYRET 

Kommunehelsesamarbeidet  

Vestre Viken helseområde 
Besøksadresse: Drammensveien 915 1383 Asker                            

 

 

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

Referat fra møtet i Samarbeidsstyret 18. juni 2018 

 

 
Tilstede: Anniken Blichenfeldt Muren, Cecilie P. Øien, Aud Hansen, Helen Cuenoud, Kristin Nilsen, Anne 
Marit Tangen og Øystein Lappegard (på Skype)  

 

Neste møte: Mandag 27. august kl. 09:30 – 12:00 på Kunnskapssenteret i Asker 

 

 
Sak 10/2018 Referat fra møtet i Samarbeidsstyret 24. april 2018.  
   
 Vedtak: Referatet fra møtet 24. april ble godkjent. 
 
Sak 2/2018 Funksjonsorientert pasientforløp FAST (Felles ansvar- Samtidige tjenester). 
 Arbeidsgruppen starter opp høsten 2018. 
 Sak om FAST skal være klar til OSU 10.12.18 
            
Sak 4/2018      Meldingsløft 2 

  Oversikt over navn på kontaktpersoner i kommunene er utarbeidet og  
  videresendt til Vestre Viken og Kjetil Axelsen, Koordinator for Kom-Ut. 

 
                        Foreløpig statusrapport fra kommunene ble gjennomgått (se vedlegg).  

  Samarbeidsstyret ønsker å avklare om siste pkt. under status adresseregister: Viktig at 
  kommunene nå er klar over at VVHF avvikler alle sine manuelle rekvirenter i DIPS, noe 
  som medfører at helseforetaket benytter opplysningene i NHN adresseregister som master  
  når meldinger adresseres til de enkelte kommunene.  
  Vil det innebære at kommunene ikke kan ha lesetilgang til DIPS på Legevakt eller i  
  helsehus? Anniken sender en forespørsel til Kjetil. 

 
Sak 6/2018  Kommunehelsesamarbeidet; framtidig organisering 

 Cecilie orienterte fra Ordfører- og rådmannsmøtet 14.06.2018:  
                        - Kommunehelsesamarbeidet videreføres fram til 2023. 

 - Avtale om tverrkommunalt samarbeid i Vestre Viken helseområde 2015 – 2017,  
    Kommunehelsesamarbeidet (KHS) forlenges ut 2018. 

 - Det er behov for å utrede nærmere hvordan samarbeidet skal organiseres og ledes  
   framover, herunder også de økonomiske rammene. 
 - Utredningen skal være ferdig i løpet av høsten 2018. 

 - Det ble vedtatt at Samarbeidsstyret skal være arbeidsgruppe, styringsgruppen skal bestå 
          av ordførerne fra de 7 kommunene som er representert i Samarbeidsstyret og 
      rådmennene i de 7 kommunene er referansegruppe. 
 - Bærum kommune har tilbudt seg å bidra til en utredning av ulike modeller for hvordan  
   KHS kan organiseres. 
 - Ny avtale behandles av ordfører og rådmenn på møte i Drammen 6. desember. 
 - Det er en målsetting at ny avtale for KHS behandles politisk i alle 26 kommuner innen 
                           utgangen av 2018. 
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Sak 12/2018    Eventuelt 
                        LIS 1  

 De første LIS 1 legene kommer til kommunene i september. Det ser ikke ut til at   
 Helsedirektoratet vil klare å ferdigstille Dossier løsning for å beskrive kompetansemål og 
 måloppnåelse i kommunene. Vi blir derfor avhengig av at vi og kandidatene fortsatt har 
 adgang til HSØ utgaven. Her ønsker kommunene kommunikasjon med Vestre Viken. 
 Anne Marie kontakter Christine. 
 
Møtedatoer høsten 2018: 

                       27.08, 17.09, 22.10 og 19.11 

 

Sekretariat: Anne Marie Flovik 

 


