
                       

KIV Lederforum Helse   
 

 

Til Kommunalsjefer Helse- og omsorg i Vestfold.  

Kopi  

 
Tema 

Referat KiV Lederforum Helse 

Dato 
25 september kl.11.00 – 13.00 
 

Møtested Sandefjord rådhus 

Vedlegg 
- Handlingsplan for samhandling 2015 
- Notat fra sykehuset vedr. hjemmerespiratorpasienter  
- Brev fra Nøtterøy kommune til Fylkeslegen  

Tilstede;  Andebu, Hof, Holmestrand, Horten, Larvik, Nøtterøy, Sandefjord 

Dagsorden 28.8.2014 
Saknr Tema Ansvar 

Sak 
15/14 

Godkjenning av innkalling og dagsorden,  
Godkjent 

Lise 

Sak 
16/14 

Godkjenning av referat fra 28.august 2014,  
Godkjent   

Lise 

Sak 
17/14 

Orientering fra møte i OSU 23 09. Referat ettersendes  

Det ble gitt en kort muntlig orientering 
Siri  

Sak 
18/14 

Mandat og ambisjoner for KIV lederforum 
 
Sak om fagnettverk ble drøftet i KIV rådmannskollegiet 13.02 2014 med 
følgende konklusjon: http://www.ks.no/Regioner/BTV/Kommunesamarbeidet-
i-Vestfold-/Fagnettverk-i-Vestfold/ 
 
Lederforum Helse drøftet saken også 10. april i år, sak 04 med følgende 
konklusjon;  
KiV – avtalen har et gitt mandat for lederforumet: 

- Det er obligatorisk oppmøte 
- Det henstilles til rådmannsutvalget å skjerpe inn møtedeltagelse 
- Skal ikke sende stedfortreder (sikre kontinuitet) 

 
Forslag til mandat; 
Lederforum Helse får sitt mandat fra KIV rådmannskollegiet og rapporterer en 
gang i året. Lederforum Helse skal utvikle helsetjenestene til beste for 
innbyggerne. Dette skal gjøres ved å fremme saker av felles interesse innen 
helse og omsorgstjenestene, styrke samhandlingen og utvikle 
tjenesteområdet. Lederforum Helse skal ivareta kommunenes interesser i 
samhandlingen med helseforetaket.  
 
Konklusjon;  
Forslag til mandat legges fram for rådmannskollegiet 27.november.  
Dette er et forum for Kommunalsjefer med obligatorisk frammøte uten 
anledning til å møte med stedfortreder.  I de tilfeller der en kommune ikke har 
anledning til å møte, henstilles det til å ta kontakt med andre av 

Lise  

http://www.re.kommune.no/
http://www.horten.kommune.no/
http://www.notteroy.kommune.no/
http://www.stokke.kommune.no/
http://www.tonsberg.kommune.no/
http://www.hof.kommune.no/
http://www.tjome.kommune.no/index.asp?
http://www.holmestrand.kommune.no/?index=Nyheter-Oppslag
http://www.andebu.kommune.no/
http://www.ks.no/Regioner/BTV/Kommunesamarbeidet-i-Vestfold-/Fagnettverk-i-Vestfold/
http://www.ks.no/Regioner/BTV/Kommunesamarbeidet-i-Vestfold-/Fagnettverk-i-Vestfold/


 

Lederforumets medlemmer i for- og etterkant av møte for å bli oppdatert.  
 
Det bør ikke avholdes møter samme dag som Samhandlingsutvalget (SU)  
Det er et ønske fra KIV Lederforum å ha sjeldnere SU møter. Dette meldes som 
sak i neste AU møte med sykehuset.  

Sak 
19/14 

Handlingsplan for samhandling 2015 
Handlingsplan 2015 for samhandling mellom sykehuset Vestfold og 
kommunene ble godkjent av OSU 23.september med 6 innsatsområder. 
Handlingsplanen sendes rådmennene og blir presentert i rådmannskollegiet 
27.november. 
 
Handlingsplanens 6 innsatsområder ble gjennomgått med innspill til 
representasjon fra kommunene. I arbeidsutvalget for SU tidligere på dagen ble 
det utarbeidet et forslag til arbeids- og rollefordeling i de ulike 
innsatsområdene. Mandat og resultat er beskrevet i Handlingsplanen.  
 
Kompetanse;  
Leder; Samhandlingssjef, sykehuset Irene Jørgensen 
Sekretær; samhandlingskoordinator for kommunene, Siri Jensen  
Medlemmer 
Kommunerepresentanter; USH, Nøtterøy kommune v Renate  
Sykehus representanter;  
 
Samhandlingsstatistikk; (Finn Hall utarbeider et notat om hva de ser som viktig 
i samhandlingen - hva er viktig for kommunene?)  
Leder; Samhandlingssjef, sykehuset Irene Jørgensen  
Sekretær; Samhandlingskoordinator for kommunene, Siri Jensen  
Medlemmer  
Kommunene:  
Vidar Andersen, Kommunalsjef, Stokke 
Niels Kirkhus, kommuneoverlege, Horten 
Fra sykehuset:   
 
Kommunale Ø hjelp døgnplasser   
Leder; Kommunalsjef Karen Kaasa, Larvik kommune 
Sekretær; Samhandlingsdirektør, sykehuset Geir Magnussen  
Medlemmer:  
Fra sykehuset; Per Weidal + en til  
Fra kommunene;  
Anita Archer, leder Nøtterøy Helsehus,  
Kommuneoverlege Niels Kirkhus, Horten 
 
Pasientforløp;  
Leder; Samhandlingssjef sykehuset, Irene Jørgensen  
Sekretær; sykehuset 
Medlemmer  
kommunene;  
Nina Klevan rådgiver Holmestrand,  
Anniken Midtvik Thorstensen, leder av tjenestekontoret Larvik 
en fastlege (henvendelse til Tom Ole Øhren)  
 
Samarbeid med fastlegene;  

Siri  



 

Leder; Tove Hovland, Kommunalsjef, Tønsberg 
Sekretær; Samhandlingskoordinator for kommunene Siri Jensen  
Medlemmer 
Kommunene;  
Søren Nissen, kommuneoverlege Tjøme  
Ole Henrik, kommuneoverlege Sandefjord.  
Utfordre Tom Ole Øhren mht fastlege  
Sykehuset;  
 
Habilitering; (avklare gråsonene, fokus på enkelte pasientgrupper) 
Leder; Sykehuset  
sekretær; sykehuset  
Medlemmer  
Kommunene:  
Stein Evensen repr. fra Horten,  
Roger Tverå fra Sandefjord, 
Sykehuset:  
 
I tillegg oppnevnes en arbeidsgruppe for å utarbeide forslag til felles 
prosjektmodell/ mal for samhandlingsaktiviteter;  
Leder: Samhandlingsdirektør, sykehuset Geir Magnussen  
Sekretær: samhandlingskoordinator, kommunene Siri Jensen  
Medlemmer 
Johnny Steinvåg, kommunalsjef, Tjøme kommune 

Sak 
20/14 

Hjemmerespiratorbehandling i Vestfold . Notat følger vedlagt  
Denne saken gjelder et spørsmål om man kan ”etablere et interkommunalt 
kompetanse- behandlingssenter for invasiv hjemmerespiratorbehandling i 
Vestfold”.  
Hensikten med å fremme saken er å få vurdert om det kan være fordeler 
forbundet med et forpliktende samarbeid mellom kommunene i Vestfold om 
et tilbud til pasienter som trenger hjemmerespirator. 
 
Konklusjon; saken tas opp i neste KIV Lederforum før den meldes som sak i SU  

Lise 

Sak 
21/14 

Særskilt ressurskrevende brukere med utviklingshemming. Mulige løsninger i 
samarbeid fremover. Brev fra Nøtterøy kommune til fylkeslegen følger som 
vedlegg.  
 
Konklusjon 
Settes opp som sak i neste møte  
Her er link til den nylig ferdigstilte FOU rapporten om gode 
samhandlingsmodeller for RoP brukere med store adferdsutfordringer; 
http://www.ks.no/PageFiles/64622/Rapport.pdf 
 
Og her er link til Frokostmøte m innlegg og streaming: 
http://www.ks.no/Regioner/BTV/Helse-og-omsorg/Velkommen-til-
frokostseminar-og-lansering-av-FOU-Samspill-eller-svarteperspill-/ 
 
Dette er også sendt til Finn Hall til orientering.   
 

Hilde Kari 
Maugesten 

Sak 
22/14 

Aktuelle saker til SU 09.oktober 
- Handlingsplan; gruppesammensetning og prioritering av framdrift  

Lise 

http://www.ks.no/PageFiles/64622/Rapport.pdf
http://www.ks.no/Regioner/BTV/Helse-og-omsorg/Velkommen-til-frokostseminar-og-lansering-av-FOU-Samspill-eller-svarteperspill-/
http://www.ks.no/Regioner/BTV/Helse-og-omsorg/Velkommen-til-frokostseminar-og-lansering-av-FOU-Samspill-eller-svarteperspill-/


 

- Lederforum ønsker sjeldnere møter  

Sak 
23/14 

Forberedelser til valg av AU medlemmer og ny leder Karen og Lise går av til 
jul.. noen må ta over  
 

 

Sak 
24/14 

Eventuelt  
  

 

 


