
 
          
 

MØTEREFERAT 
 

Møte: LOKALT 
SAMARBEIDSUTVALG 
- LSU 

Kongsbergregionen 

Tilstede: Marte Lundby Espenes Rådgiver 
Helse og Omsorg Kongsberg 
kommune, Fastlege repr. Celine 
Renard, Petra Turet Olsen 
Kommuneoverlege 
Numedalskommunene, 
HO sjef Ø. Eiker Kari Hesselberg, PKO 
Terje Sandvik (for L-E Tobiasson), 
Fagsjef Helsefag og samhandling 
Kongsberg sykehus Knut Runar 
Knutsen, HO sjef Rollag Gro Kristin L. 
Svingen, Klinikkdirektør Stein- Are 
Agledal, Avd. sjef KDPS Mona 
Grindrud, Kommuneoverlege 
Kongsberg Frode Hagen. Koordinator 
for KHS Kari Engen Sørensen (siste ½ 
timen) 
 

  

Møtedato: 12.06.2017 Fravær: 
Pleie og omsorg sjef Nore og Uvdal 
Lis Berit Nerli, HO sjef Kongsberg 
Gunhild Bergsaker, HO sjef Flesberg 
Helen Cuenoud 
Kommuneoverlege Ø. og N. Eiker 
Anne Hilde Crowo, 
Kommuneoverlege Ø. og N. Eiker 
Einar Bråten, PKO Leif-Erik Tobiasson 
og, Avd. sjef med. avd. Janne Berit 
Mandelid, Avd. overlege med. avd. KS 
Stian Kristoffersen, Tjenesteleder 
psykisk helsetjeneste Ø. Eiker Eli 
Julton, Seksjonsleder BUP Marit 
Steigre, Brukerrepresentant Lars 
Tyldum, Brukerrepresentant Arne 
Moe 

Tidspunkt: 1300-1500  

Sted: Styrerommet  

Møteleder:  Stein- Are Agledal for 
Helen Cuenoud (ferie) 

 

Referent Knut Runar Knutsen  
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Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester 
 ( USHT) ved Marthe Lundby Espenes, Rådgiver helse og omsorg 
Kongsberg kommune 
 

Presentasjon USHT 
for LSU 12.06.pptx  
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Læringsnettverk Gode pasientforløp, felles søknad 

Forenkling av samarbeidsavtaler ved HO sjef kari Hesselberg 

Læringsnettverk 
gode pasientforløp.docx

Læringsnettverk 
gode pasientforløp.pdf 

 
Ø. Eiker har over flere år jobbet med system for gode pasientforløp. Kari er 
nå satt til, sammen med Vestre Viken og alle 26 kommuner å utarbeide 
diagnose uavhengig pasientforløp. Målet er å lage forløp som er mer egnet 
for kommunalt bruk og forsøker å treffe der det kan være uklarheter rundt 
ansvarsfordeling, oppfølging, rutiner og samhandling både mellom 
kommune -sykehus og mellom enheter.( se vedlegg) 
 
De kommuner som var representert i dagens LSU stiller seg positive til at 
Kari formulerer en søknad og hun kommer tilbake i august/ september 
med endelig forslag. Sykehuset stiller seg også positive til å bidra inn i det 
foreslåtte læringsnettverket. 
 
Kari H. leder også en gruppe som ser på forenkling/ sammenslåing av de 
avtaler som ble gjort i forbindelse med oppstart av Samhandlingsreformen 
( se link under). 
Enighet om at de kan/bør gjøres enklere og eventuelt at noen kan slås 
sammen til 1. Det vil også være mulighet for å flytte noen avtaler opp i den 
overordnede avtalen for samhandling. 
Noen avtaler kan også lages mer lokale, og mer tilpasset sykehusområde 
den gjelder. Mye samhandling skjer i det daglige, uten av selve avtalen er 
kjent eller henvist til. Det ses på nytteverdi av omfattende avtaleverk. 
Link til samtlige avtaler, som det nå sees på: 
 
https://vestreviken.no/helsefaglig/samhandling#samarbeidsavtaler-med-
kommunene 
 
 
 

 

https://vestreviken.no/helsefaglig/samhandling#samarbeidsavtaler-med-kommunene
https://vestreviken.no/helsefaglig/samhandling#samarbeidsavtaler-med-kommunene
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FACT ved Mona Grindrud, Avd. sjef KDPS 

LSU  
12.06.2017.pptx  
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Gjensidig informasjon, Stein-Are Agledal Klinikkdirektør Kongsberg 
sykehus 
 
Klinikkdirektøren ønsker å minne alle kommuner og oss selv (VV) på at det 
forventes kontinuerlig informasjon, begge veier, når det gjelder prosesser 
og beslutninger som kan eller vil kunne påvirke drift i samarbeidende part. 
Eksempel på dette kan være LV tilknytning hvor både Ø. Eiker og N-U har 
vært og er i prosess/ endring. LSU kan være en god arena for slik gjensidig 
informasjon.  

 

5-12/06 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold i elektronisk meldingsflyt (PLO meldinger) mellom sykehuset 

og kommunene, Knut Runar Knutsen Samhandlingssjef 

 
Alle 26 kommuner i VV sitt nedslagsfelt kommuniserer nå med hverandre 
elektronisk i forhold til pleie og omsorgsmelding (Inn - og ut fra sykehus). 
Sist ute og nylig innlemmet er Bærum kommune. 
 
Kongsberg kommune og Kongsberg sykehus har hatt mange likelydende 
avvik i forhold til meldinger dem imellom. Det er derfor bestemt av HO sjef 
i Kongsberg kommune og avdelingssjefer på sykehuset at man nedsetter 
en arbeidsgruppe som felles ser på selve innholdet i PLO meldingene og « 
hvor skoen trykker». Arbeidsgruppen består av de som til daglig bruker 
PLO meldinger, og man er likt sammensatt med aktører fra ulike 
kommunale tilbud og sykehuskontakter. 
Det gruppen kommer frem til vil etter hvert andre kommuner med mange 
like problemstillinger dra nytte av.  
 
Arbeidsgruppen vil gjennomgå innholdet i de meldinger som følger 
pasientforløpet, og tar utgangspunkt i avtale om helhetlige pasientforløp: 
https://vestreviken.no/Documents/Samhandlingsavtaler/MAL%20Avtale%
20om%20helhetlig%20pasientforl%c3%b8p.pdf 
 
Det er foreløpig kun sykepleietjenesten hvor slike meldinger kan skje 
elektronisk. Fastleger etterspør denne samme muligheten for elektronisk 
meldingsflyt. 
 
Følgende meldingstyper vil bli fokusert på: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vestreviken.no/Documents/Samhandlingsavtaler/MAL%20Avtale%20om%20helhetlig%20pasientforl%c3%b8p.pdf
https://vestreviken.no/Documents/Samhandlingsavtaler/MAL%20Avtale%20om%20helhetlig%20pasientforl%c3%b8p.pdf


 
          
 

 

 

Melding Sykehus Meldingstype Kommune 
Melding om 
innlagt 
Pasient 
 

Når pasienten har kommunale 
tjenester- 
Starter meldingsutveksling 

Logistikkmelding 
 

 Går til  
Sykepleietjenesten 

Innleggelses-
rapport 

 

 
Går til den døgn post pasient 
er innlagt ved.  
Dersom pasient ikke er innlagt 
vil ikke innleggelsesrapport 
går til riktig døgnpost 

 
Fagmelding 

Som svar på 
Melding om 
innlagt pasient –  fra 
sykepleietjenesten eller 
saksbehandler 
  

Helse-
opplysninger 
  

Dersom det er behov for nye/ 
endrede tjenester 
fra kommunen etter 
utskrivelse, eller for å holde 
kommunen oppdatert om 
innlagt pasient. 
Kan sende flere HO  
 eks ved oppdaterte 
opplysninger, under opphold. 
Er den første melding som går 
på ukjente/ ny  bruker for 
kommunen 

 

     Fagmelding 
 

 
Går til saksbehandler pleie og 
omsorgstjenesten 

Melding om 
Utskrivings-
klar 
pasient 

Når pasienten er definert 
utskrivnings-klar av lege etter 
gitte kriterier 

Logistikkmelding 
 
 

 
Går til saksbehandler pleie og 
omsorgstjenesten 

Avmelding 
utskrivings-
klar pasient 

Ved endring - pasienten er 
likevel ikke utskrivnings-klar 
Skal meldes utreise klar på 
nytt 

Logistikkmelding  Går til saksbehandler pleie og 
omsorgstjenesten 

 
Forespørsel / 
Svar på 
forespørsel 
 
 
 
Avviksmelding 

 
Spørsmål og svar knyttet til 
pågående dialog. 
Går til den sengepost 
pasienten er innlagt. 
 
 
Brukes kun ved feilsendinger 

Dialogmeldinger 
 

 Går til spl. tjeneste eller 
saksbehandler dersom du 
svarer på melding fra spl- 
tjenesten eller saksbehandler. 
Kan sendes som frittstående, 
går da til kommunen( ikke 
direkte til saksbehandler/spl 
tjenesten) 

Utskrivings-
rapport 

Erstatter 
sykepleiesammenfatning ( 
oppsummert sykepleie og 
anbefalt oppfølging) når 
pasient skal ha kommunale 
tiltak etter utreise. 
Sendes utreisedagen. 

 
Fagmelding  

 
Går til sykepleietjenesten 

Melding om 
utskrevet 
pasient 

 
Når pasienten skrives ut av 
EPJ, sendes melding 

Logistikkmelding  
Går til sykepleietjenesten 

  
 

6-12/06 KOLS nettverk etablering ved Nina J. Helgerud, LMS i VV 
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KOLS 
implementering, info. LSU juni 2017.pptx 

7-12/06 
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Info fra Kommunehelsesamarbeidet KHS-26 ved Kari Engen Sørensen 
 
Pågående fokus og prosjekter: 
 

Utviklingsplan Vestre viken:  
---- dialogmøte mellom det politiske nivået i 26 kommuner og styret i 

Vestre viken 15.06.2017. 
----rehabilitering, velferdsteknologi og psykisk helse og rus som er 

delområder i planen. Første arbeidsmøte mellom partene er 29. 
august, rehabilitering 

    Velferdsteknologinettverket som Kongsberg deltar i 
   Vurderingen av kommunehelsesamarbeidet KHS-26, utgår 31.12.2017, 
ordførere tar stilling til videreføring frem til sommeren 2018  
  Avtalerevisjon VV og alle 26 kommuner, hadde Kari H. snakket om 
tidligere 
 Bredding av modell for forpliktende samhandling mellom kommuner  
og spesialisthelsetjenesten psykisk helse og rus  
 Prosjekt funksjonsorientert pasientforløp ble tatt opp av Kari H. tidligere 
i møte 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Neste LSU møte er mandag 25. september 2017.  

 


