
                       

KIV Lederforum Helse   
 

Referat  

Til Kommunalsjefer Helse- og omsorg i Vestfold.  

Kopi  

 
Tema 

KiV Lederforum Helse 

Dato 
07.november kl. 08.30 – 11.00 
 

Møtested Stokke rådhus 

Vedlegg 
som fulgte 
innkallingen  

- Handlingsplan 2014 
- Handlingsplan for samhandling 2015 
- Handlingsplanens innsatsområder; kommunale representanter 
- Pasientforløp, alkohol  
- Brev fra fylkeslegen vedr. utagerende psykisk utviklingshemmede 

 Forfall Horten kommune, Re kommune, Svelvik kommune 

Dagsorden 07.11.2014 
Sak nr. Tema Ansvar 

Sak 25/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden,  
 
Konklusjon:  
Innkalling og dagsorden godkjennes  
Innkalling skal skje via Outlook, mens vedlegg skal sendes via e post i et 
samlet PDF dokument  

Lise 

Sak 26/14 Godkjenning av referat fra 26.september 2014 
 
Konklusjon: 
Referatet godkjennes 

Lise 

Sak 27/14 Handlingsplan 2014, foreløpig gjennomgang.  

 Status; gjennomføring og oppfølging av framdrift.  

 Det skal utarbeides en årsrapport som skal legges fram for OSU 
den 26. januar.  

Handlingsplanen følger som vedlegg til saken.   
 
Konklusjon: 

 Pasientforløp KOLS; KIV ber om at det utarbeides en 
statusrapport med anbefaling av videre forløp. Denne sendes 
kommunene til gjennomgang så raskt som mulig, og presenteres 
i neste Lederforum.   

 Pasientforløp hjerneslag; Arbeidet er i sluttfasen, behov for noe 
lenger tid. Viktig å ha fokus på overgangene.  

 Avtale om beredskap og akuttmedisinsk kjede og avtale vedr. 
samarbeid om IKT. Samhandlingskoordinator følger opp overfor 
sykehuset.  

 Tiltak 5 og 6; Kommunene ønsker en oversikt over status, samt 
en mer systematisk tilbakemelding fra SiV.   

Utkast til årsrapport legges fram i neste møte 

Siri  

Sak 28/14 Handlingsplan for samhandling 2015.  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/


 

 Innsatsområder og mandat; hva er viktig for kommunene å 
oppnå 

 Representasjon  
Handlingsplanen og oversikt over gruppesammensetningen fulgte saken 
som vedlegg  
 
Konklusjon:  

 Lederforum forventer at samarbeidet mellom SiV og kommunene 
blir konsentrert om Handlingsplanens innsatsområder. 

 KIV ønsker en bred representasjon fra fastleger, og en rasjonell 
bruk av ressursene. Det er derfor ønskelig med 1 fastlege i de tre 
innsatsområdene slik det er foreslått. Det åpnes for ytterligere 
representasjon dersom det er ønskelig fra Legeforeningen, men 
dette må da bekostes fra foreningen.  

 Det kommunale perspektivet for samhandlingen skal utarbeides 
og tas inn i planen. Fremmes som sak i SU og OSU etter 
behandling i Lederforum.  

 Det er forventet at de verktøy som blir utviklet i forbindelse med 
Handlingsplanen kan nyttes både innenfor somatikk og 
rus/psykiatri. 

 
Innspillene følges opp av samhandlingskoordinator 

Sak 21/14 Særskilt ressurskrevende brukere med utviklingshemming. (utsatt sak) 
Brev fra fylkeslegen følger som vedlegg. 
 

 Mulige løsninger i samarbeid fremover.  
 
Konklusjon 
Saken ble utsatt   

Hilde Kari 
Maugesten 

Sak 29/14 Pasientforløp alkohol.  

 Orientering om prosjektet og kommunal representasjon 

 Oppnevning av representant til styringsgruppe  

 Hva er viktig for kommunene?  
Prosjektbeskrivelse med framdrift og gruppesammensetning følger som 
vedlegg   
 
Konklusjon:  
KIV Lederforum finner det naturlig at Samarbeidsutvalget (SU) er 
styringsgruppe for prosjektet, da dette skal være et «Hjem til hjem 
forløp».  Det rettes en henvendelse til SiV v. KPR om å omformulere 
mandat og organisering.  
 
Følgende representanter oppnevnes av KIV Lederforum Helse: 
Prosjektgruppe: 
Sandefjord kommune: Grete Wold 
Stokke kommune:  kontaktperson;  Anne Mette Abrahamsen 
Arbeidsgruppe 1: 
Larvik kommune: Avd. leder Heidi Larsen og Yvonne Strøm . Disse ville dele på oppgaven 
Arbeidsgruppe 2 
Tønsberg kommune: kontaktperson; Hilde Rui  
Horten kommune: Mona Mathisen, Marianne Ødegård er kontaktperson 

Lise 

Sak 30/14 Samhandlingskultur Lise  



 

Dagens Medisin og i avisa 17/2014 er det ein artikkel på side 18 der dei 
omtalar eit møte mellom sjukehusleiinga på SiV og Helsedepartementet i 
samband med ny Nasjonal sykehusplan. 
 
I artikkelen kjem det fram at: "Samhandlingsdirektør Geir Magnussen 
uttrykker misnøye over samarbeidet med kommunene i regionen, der, i 
følge Magnussen "den langsomste aktøren avgjør tempoet". Han 
etterlyste drahjelp fra sentrale myndigheter, men fikk til svar at bildet i 
resten av landet var mer positivt." 
 
Denne påstanden bør vi ha ein dialog rundt.  

 Er vi så dårlege og har vi så seint tempo i regionen vår? 

 Kva kan kommunane og SiV i tilfelle lære av dei andre regionane 
slik at vi kan bli betre? 

 
Konklusjon:  
Saken tas til orientering 

Sak 31/14 Strategikonferanse Helse 2015 (samhandlingskonferanse)   
politisk forankring og innspill til tema 
Saken ble behandlet av OSU 23.09 med følgende beslutning;  
«Samhandlingsdirektør og sekretariat jobber videre med følgende temaer 
for den aktuelle konferansen: 
Øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunene, erfaringer med 
helsesamhandling i Stavanger kommune, erfaringer med ”frisk bris – 
rehabilitering” i Telemark kommune.» 
 
Konklusjon: 
Saken tas til orientering.  

Siri  

Sak 32/14 Ledersamling 
For å fremme og styrke samarbeidet mellom kommunene i Vestfold, og 
mellom kommunene og helseforetaket i viktige helsepolitiske saker, er 
det behov for å opprette en årlig møteplass med mer tid enn de ordinære 
møtene.  
 
Konklusjon  
KIV Lederforum Helse møtes til en lunsj til lunsj samling en gang i året, 
første gang mars 2015.  

Lise 

Sak 23/14 Valg av AU medlemmer og ny leder (utsatt sak)  
 
Konklusjon:  
Gro Gustavsen forsetter som medlem i AU. Valg foretas i KIV Lederforum 
Helse den 11.desember og gjelder for to år.  

 

Sak 33/14 Ferdighetssenteret i utviklingssenteret på Nygård bo- og 
behandlingssenter.  
Det vil bli gitt en kort orientering i møtet, med presentasjon av kostnader 
Bakgrunn:  
Finansiering av drift ut 2014. Det er behov for å gjøre opp status mht. 
prosjektperioden hvor vi har "servet" flere andre kommuner mht. trening 
av tekniske prosedyrer og scenarioer i ferdighetssenteret. Det brukes 
mye ressurser til koordinering av dette og til undervisning/ veiledning i 
senteret. Dersom senteret skal kunne tilby kommunene i Vestfold å 

Leder for 
Nygård; Eli 
Hansen 



 

bruke senteret inkl. stille med veileder, så bør vi få til en fordelingsnøkkel 
mht. økonomi Mange kommuner har kjøpt noe utstyr til eget bruk, og en 
ser for seg trening på flere nivå:  
Nivå 1 - kommunene selv  
Nivå 2 - ferdighetssenteret  
Nivå 3 - HiV  
 
Konklusjon 
Saken tas til orientering. Sandefjord kommune retter en henvendelse til 
fylkesmannen med forespørsel om å forlenge finansieringsperioden. Det 
er behov for å sikre en god overgang fra prosjekt til drift og utarbeide 
forslag til finansieringsmodell og drift. Tiltaket konkretiseres og sendes 
kommunene.  

Sak 34/14 Prosjekt «Menn i Helse»  
Presentasjon og invitasjon til deltakelse.  
NAV inviteres til å delta under denne saken (kl.10.00 – 11.00)  
http://www.trondheim.kommune.no/mennihelse 
 
Konklusjon 

 De kommunene som er interessert i deltakelse avtaler 
forankringsmøte med prosjektleder, og kommunene samarbeider 
om dette der det er naturlig.  

 Samhandlingskoordinator melder tilbake til Fylkesmannen.  

 NAV forankrer tiltaket i alle relevante avdelinger og tar kontakt 
med fylkeskommunen for avklaring og konkretisering.  

Siri  

Sak 35/14 Eventuelt  
Det undersøkes med Larvik kommune om det er mulig å få en egen 
nettside for KIV Lederforum Helse 

Karen  

 

http://www.trondheim.kommune.no/mennihelse

