
 
          
 

MØTEREFERAT 
 

Møte: LOKALT 
SAMARBEIDSUTVALG 
- LSU 

Kongsbergregionen 

Tilstede: Brukerrepresentant Arne Moe, 
Fastlege repr. Celine Renard,  
HO sjef Nore og Uvdal Lis Berit Nerli, 
Seksjonsleder BUP Marit Steigre, HO 
sjef Ø. Eiker Kari Hesselberg, HO sjef 
Kongsberg Gunhild Bergsaker, Fagsjef 
Helsefag og samhandling Knut Runar 
Knutsen, Kommuneoverlege Ø. og N. 
Eiker Einar Bråten, HO sjef Rollag Gro 
Kristin L. Svingen, HO sjef Flesberg 
Helen Cuenoud, Klinikkdirektør Stein- 
Are Agledal, Avd. sjef med. avd. Janne 
Berit Mandelid., Avd. overlege med. 
avd. KS Stian Kristoffersen, Avd. sjef 
KDPS Mona Grindrud, 
Brukerrepresentant Lars Tyldum, 
Tjenesteleder psykisk helsetjeneste Ø. 
Eiker Eli Julton, Kommuneoverlege 
Kongsberg Frode Hagen.  
 

  

Møtedato: 06.03.2017 Fravær: 
Kommuneoverlege Ø. og N. Eiker Anne 
Hilde Crowo, PKO Leif-Erik Tobiasson 
og Koordinator for KHS Kari Engen 
Sørensen, 

Tidspunkt: 1300-1500  

Sted: Styrerommet  

Møteleder:  Helen Cuenoud  

Referent Knut Runar Knutsen  

     

 

Saksnr Sak Frist 

1.06.03.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dialog om samarbeid vedrørende utskrivningsklare 
pasienter fra sykehus til kommunene.( Kari og Einar) 

 

Sak til 
LSU-utskrivningsklare pasienter mars 2017.docx

 
 

Innspill til diskusjonstema fra Ø. Eiker var sendt ut i 

innkallingen. 

Tabellene i vedlegget diskuteres og tolkes noe ulikt mellom 

partene. 

Samarbeidet oppleves som bedre enn tidligere selv om det 

fortsatt er utfordringer. Mye er bra med elektronisk 

meldingsutveksling (PLO meldinger) 

 



 
          
 

 

 

Avvik bør brukes i forbedrings øyemed fra både kommuner 

og sykehuset. Det gjennomføres samarbeidsmøter årlig 

hvor de som jobber med PLO til daglig møtes. I tillegg 

avtales det møter der erfaringsutvekslinger på konkrete 

saker tas opp. 

Det er ønskelig at statistikk lignende den som er vedlagt 
fremvises i hvert LSU. I neste LSU er det ønskelig med 
fokus og tall for reinnleggelser. Lis Berit forbereder dette 
tema. 
Einar hjelper til med tall hentet fra POWER BI med 
eksempelvis UK pasienter pr. mnd. totalt, pr. kommune og 
antall liggedager etter meldt utskrivningsklar.  
Kongsberg kommune har foretatt endringer i antall 
heldøgns plasser (Frogs vei), men og også styrket 
hjemmetjenesten. Kongsberg Interkommunal legevakt 
opplyser om stor økning i bruk av KØHD senger på ny 
legevakt 
Ø. Eiker opplever en markant økning på overliggerdøgn 
siste år.  
 
Det oppleves nyttig og positivt å ha dialog om utfordringer 
i LSU møtene, og det legges opp til dette også i neste LSU. 
 
 
 
 

2.06.03.2017 Informasjon om omstilling i Klinikk for psykisk helse og 
Rus i Vestre Viken ( Mona) 

LSU - 06.03.17.pptx

 
Mona Grindrud gikk gjennom presentasjonen hvor 
hovedbudskapet er mer poliklinisk og ambulant 
virksomhet og mindre døgninnleggelser.  
Økonomi og pasientbehandling mest mulig hånd i hånd. 
 
 
 

 

3.06.03.2017 Felles brukerråd for KDPS (Astrid Enberget, KDPS) 
 

LSU 6.3.17.pptx

 
 
Oppfølgningssak fra forrige LSU. Nå ønskelig med 
beslutning rundt og forankring av opprettelse av brukerråd 
spesifikt for KDPS. LSU er bestiller av dette rådet, og kan gi 
oppdrag som det ønskes tilbakemelding på. Dette kan bli 
presentert i LSU av for eksempel leder. 
Kostnader og fordeling ble presentert og totalbilde pr. år 

 



 
          
 

er ca. 100 000 kr. KDPS vil i iallfall innledningsvis ivareta 
sekretærfunksjonen.  
 
Konklusjon: LSU beslutter at Brukerråd for KDPS etableres 
etter de planer som vedlegget beskriver. 
Kongsberg DPS innkaller BUP og kommunene til et møte 
hvor vi blir enige om økonomisk fordeling og antall møter 
for Brukerråd 
 
 
 
 
 
 

4.06.03.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaksinering i kommunene/ fastleger (Janne Berit) 
 
Janne Berit ønsket å høre med kommunene og fastlegene 
hvilke rutiner som finnes rundt influensavaksinering. 
Sykehuset har merket ekstra påtrykk av pasienter med 
influensasymptomer i vinter/ senhøst. 
Fastleger kjøper inn en kvote som de erfaringsmessig fra 
forrige år tror de får bruk for. Eldre og utsatte pas.grupper 
oppfordres og prioriteres. Ansatte innen helse både 
kommunalt og på sykehus som vaksineres er under 
anbefalt nivå nasjonalt. Det settes trykk på dette, men ikke 
altfor merkbar effekt.  
 
Det gis innspill om at dette er en sak kommune bør 
fokusere enda mer på opp mot media, forebyggende 
helse, smittevern etc., og tema settes på dagsorden igjen i 
LSU i oktober. 

 

5.06.03.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handlingsplan for LSU i 2017 (Helen) 
 

Handlingsplan for 
LSU 2016.pdf

 
 

Innspill-  

 Kontinuerlig vurdering av samarbeidsavtaler i LSU 
hvert år.( Totalt er det 19 avtaler) 

https://vestreviken.no/helsefaglig/samhandling 
 

 Fortsatt områdeplan for PHR som tema 

 Telemedisin og videokonferanse som 
satsningsområder både for somatikk og 
psykiatrien. 

 Utviklingsplan for Vestre Viken settes som tema 
2017 

 Samarbeid og oppgavefordeling inn 

 Felles brukerråd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vestreviken.no/helsefaglig/samhandling


 
          
 

 

 

 

 

 

6.06.03.2017 

 «Trygg utskrivning » fokusområde for VV 

 KØHD senger følges både for SO og PS område 

 Velferdsteknologi i fokus 
 
HP 2017 ettersendes når den er revidert 
 
OSU (Overordnet samarbeidsutvalg) ved Helen 
 
Kort gjennomgang av vedlagt referat fra siste OSU 
 

ref OSU 13 02 
2017.pdf

 
 
 

 Neste LSU er mandag 12.juni  

 


