
                       

KIV Lederforum Helse   
 

 

Til Kommunalsjefer Helse- og omsorg i Vestfold.  

Kopi  

Tema KiV Lederforum Helse 

Dato 11.desember kl. 12.00 – 15.00 

Møtested Holmestrand sykehjem, Roveveien 43 

Vedlegg - Hjemmerespirator, interkommunalt samarbeid 

 Referent Siri Jensen, samhandlingskoordinator 

Referat 11.12.2014 
Saknr Tema Ansvar 

Sak 
36/14 

Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Konklusjon 
Innkalling og dagsorden ble godkjent 

Lise T. 
Aulie  

Sak 
37/14 

Godkjenning av referat fra 07.november 2014. Sendt 13.11. 
Konklusjon 
Referatet ble godkjent 

Lise 

Sak 
38/14 

Kl.12.00 – 12.30. Digital læringsportal.  Pilot innen helse i Vestfold  

 

Det vises til saksutredning i KS BTV til rådmannsutvalgene; 

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/KS/AgendaItems/Details/222421 

 

Konklusjon 

 Kommunene i Vestfold ønsker å være pilot for digital læringsportal på 

området helse og omsorg.  

 Kommunalsjef i Lardal, Vivian Luth- Hansen representerer Lederforum 

inn i faggruppa. Ellinor Bakke Aasen fra Utviklingssenteret og Renate 

Solstad, Nøtterøy representerer kommunene på fagnivå.  

 Saken tas med i politisk saksframlegg på nyåret.  

KS/Midt-
Telemark 
v. Ståle 
Hegna  

Sak 
39/14 

Orientering og oppfølging av rådmannskollegiet og Samarbeidsutvalget 27. 
november 

- Mandat vedtatt av rådmannskollegiet etter forslag fra KIV Lederforum 
25.september, sak 18/14. 

- Pasientforløp alkohol, kommunal representasjon i styringsgruppe  
 
Konklusjon 
Representanter fra KIV Lederforum tiltrer ikke styringsgruppen. Ledelsen for 
KPR inviteres til dialog om samarbeid, revisjon og avklaring av avtaler, og felles 
satsingsområder i ett av de første møtene i 2015.  

Lise 

Sak 
20/14 

Utsatt sak. Hjemmerespirator Notat følger vedlagt  
 
Denne saken gjelder et spørsmål fra SiV 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. Saken skal følges opp i SU  

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://opengov.cloudapp.net/Meetings/KS/AgendaItems/Details/222421


 

 
Konklusjon 
Saken utredes nærmere i samarbeid med sykehuset. Det etableres en 
arbeidsgruppe som skal ta utgangspunkt i kunnskapsbaserte og 
erfaringsbaserte konklusjoner. Tilrådingene fra arbeidsgruppa skal vektlegge 
kvalitet og sikkerhet både for pasient, pårørende og ansatte. 
Medlemmer:  
Karen Kaasa, Larvik kommune 
Sissel Høisæther, Tjøme kommune 
Lise Olafsen, Nøtterøy kommune  
Anne Rosslund, Sandefjord kommune.  
Helsetilsynet inviteres inn i arbeidet med en representant og SiV med to 
representanter.  

Sak 
21/14 

Utsatt sak. Særskilt ressurskrevende brukere med funksjonshemming. 
Mulige løsninger for samarbeid fremover.  
 
Konklusjon 
Problemstillingen tas opp som eget tema på Ledersamlingen i januar og 
vurderes som innspill til Handlingsplanen 2016. Følges opp av 
samhandlingskoordinator.  

Hilde Kari 
Maugesten 

Sak 
40/14 

Pasientforløp Kols, del 1 Forebygging. Vedlegg. Hilde Kari innleder.   
 
Dette er en del av Handlingsplanen 2014, med forventet resultat;  
«Det foreligger en plan for hvordan kommunene i Vestfold kan jobbe for å 
forebygge kols i befolkningen».  
 
Arbeidsgruppen har ferdigstilt et sluttprodukt, og angitt hvor det er viktig for 
kommunene å rette innsatsen.  

 Hva forventes av kommunalsjefene  

 Hvordan sikre oppfølging og gjennomføring i kommunene 
 
Konklusjon 
Saken tas til orientering. Det fremmes ny sak når Del 1 av Kolsforløpet er 
ferdig.  

Hilde Kari  
Maugesten 

Sak 
41/14 

Oppfølging av sak 28/14; Handlingsplan 2015. Vedlegg, notat til pkt 1 
 

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

Forslag til justering av Handlingsplanens innledning følger som vedlegg 
 

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

 
Lederforum bør drøfte hvordan dette skal følges opp, jmfr. delavtale en dør 
inn, ulik forståelse av avtalene og ulik forståelse av handlingsplanen Jmfr. 
innlegg på Fredagsmøte 28 nov.  
 
 
 

 



 

Konklusjon 
1. Handlingsplanens pkt 1,2 og 3 erstattes med foreslått innledning. 

Forslag til endring i Handlingsplanens innledning tas opp med 
samhandlingssjef/-direktør  

2. Saken tas opp i forbindelse med revisjon av deltavtale 2, Partenes 
ansvar, og sees i sammenheng med konklusjonen i sak 39/14.  

Sak   
42/14 

Høring - NOU 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten 
Høringsfrist 20. februar, høringsbrev 
Link til rapporten  
  
Konklusjon 
Det etableres en liten arbeidsgruppe med formål å utarbeide et forslag til 
felles høringsnotat for kommunene. Larvik tar hovedansvaret. Kommune-
overlegen i Sandefjord blir med i arbeidet og samhandlingskoordinator er 
sekretær. Utkast til høring legges fram i neste møte.  

 

Sak 
43/14 

Lokal tvisteløsningsnemd.  
Overordnet samarbeidsavtale fastslår at det skal opprettes en lokal 
tvisteløsningsnemd. Dette er ikke gjennomført i Vestfold. 
Samhandlingskoordinator har utarbeidet et notat om saken.  
 
Konklusjon 
Notatet tas til orientering, og følges opp ved neste revisjon av overordnet 
samarbeidsavtale. OSU orienteres om vedtaket 

Lise 

Sak 
44/14 

Funksjonsbeskrivelse, samhandlingskoordinator.  
 
Saken ble utsatt 
 

Lise 

Sak 
45/14 

Vold i nære relasjoner. Orientering ved kommunalsjefen i Sandefjord. 
 
Konklusjon 
KIV Lederforum slutter seg til at SO mottar kompetansemidler fra 
Fylkesmannen for kompetanseheving på legevaktene. Saken følges opp av 
kommunalsjefen i Sandefjord.  

Lise  

Sak 
23/14 

Valg av AU 
Representantene velges for 1 år.  
 
Konklusjon  
Gro Gustavsen, Andebu kommune, leder  
Anne Marit Bakka, Holmestrand kommune 
Hilde Kari Maugesten, Nøtterøy kommune 

Lise 

Sak  
46/14 

Møteplan 2015 
Forslaget er utarbeidet slik at Lederforum har møter i forkant av 
Samhandlingsutvalgets arbeidsutvalg  
 
Konklusjon  
15 januar   kl.17.00 - 16. januar kl.14.00,( SU møte 05. februar ) 
26 mars      kl. 09.00 – 11.30 (SU møte 09.april) 
28.mai        kl. 09.00 – 11.30 (SU møte 11.juni)  
20. august  kl.09.00 – 11.30 (SU møte 03.september)  
29.oktober kl.09.00 – 11.30 (SU møte 12.november)  

Gro  

Sak Tema/saker på første samling i 2015 Gro  

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2014/Horing---NOU-201412-Apent-og-rettferdig---prioriteringer-i-helsetjenesten/Horingsbrev.html?id=774931
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/pressesenter/pressemeldinger/2014/Apen-og-rettferdig-prioritering.html?id=774780


 

47/14  
Konklusjon  
AU utarbeider program for samlingen   

Sak 
48/14 

Nettside  
Det er utarbeidet en nettside for helsesamarbeidet, via Larvik kommunes 
nettsider;  http://www.larvik.kommune.no/no/Los-struktur/Emneord-a-
a/Helsesamarbeid-i-Vestfold-/ 
 
Konklusjon  
Saken tas til orientering og evalueres før sommeren 2015. 

Siri  

Sak 
49/14 

Eventuelt. Det ble fremmet to saker: 
1. Nøtterøy kommune har ledige døgnplasser/kapasitet.  

Kommunalsjefen sender informasjon til kommunene i Vestfold om 
kapasitet og pris. 

2. Horten kommune vil gjerne bli invitert til å presentere 
logistikkprogrammet Spider når møtet i Lederforum legges til 
Horten.  

Gro  

 

http://www.larvik.kommune.no/no/Los-struktur/Emneord-a-a/Helsesamarbeid-i-Vestfold-/
http://www.larvik.kommune.no/no/Los-struktur/Emneord-a-a/Helsesamarbeid-i-Vestfold-/

