
                       

  KIV Lederforum Helse   
 

 

Tilstede Andebu, Lardal, Stokke, Tjøme, Sandefjord, Holmestrand, Horten, Hof.  
Larvik og Nøtterøy deltok på deler av møtet.     

Kopi  

Tema KiV Lederforum Helse 

Dato 09.april kl. 12.00 – 15.30  

Møtested Horten  

Vedlegg 

- Referat 11.12. 
- Oppsummering fra ledersamling 15 – 16.01 
- Stillingsbeskrivelse 
- Møteplan, KiV – og samarbeidsarenaer  2015 
- Brev til SiV om brudd på samarbeidsavtaler 

 Referent Siri Jensen, samhandlingskoordinator 

Dagsorden  
Saknr Tema Ansvar 

Sak 
01/15  

Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
Forslag til konklusjon 
Innkalling og dagsorden ble godkjent 

Gro 
Gustavsen 

Sak 
02/15 

Godkjenning av referat 11.12. 2014, og oppsummering fra ledersamling  
15 – 16.01.2015. Vedlegg 
Referat fra møtet 11. desember ble sendt kommunalsjefene 13.01. Det er ikke 
mottatt kommentarer til referatet.  
Stikkord og konklusjoner fra samlingen 15 – 16.januar ble sendt 26.januar. Det 
er ikke mottatt kommentarer.  
 
Forslag til konklusjon 
Referat fra 11.desember, samt stikkord og konklusjoner fra 15 – 16.januar ble 
godkjent.  

Gro 
Gustavsen 

Sak 
03/15 

Vertskommunesamarbeidet; samhandlingsfunksjonen. Egen saksutredning 
- 3.1 Regnskap 2014 
- 3.2 Budsjett 2015 
- 3.3 Disponering av ubrukte midler fra 2014 
- 3.4 Vertskommuneavtalen; status og forslag til justeringer 
- 3.5 Stillingsbeskrivelse 

 
Forslag til konklusjon 
KiV Lederforum Helse godkjenner regnskap 2014 og budsjett 2015. Forslag til 
disponering av ledige midler godkjennes. Stillingsbeskrivelsen for 
samhandlingskoordinator tas til orientering.   

Gro 
Gustavsen  

Sak 
04/15 

Relasjon til SiV, og forslag om å fremme god samhandlingskultur.   
I sin oppsummeringsrapport om samhandlingsreformen etter 3 år, er en av 
konklusjonene fra Nasjonalt nettverk at det må jobbes mer med kultur, 
holdninger, ledelse og kompetansebygging, og at dette på mange måter er 
samhandlingens grunnmur. KIV Lederforum Helse støtter denne konklusjonen.  
 
Det er et overordnet mål for kommunene å bidra til å nå samhandlings-

Gro 
Gustavsen 

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/
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reformens målsettinger om gode og sammenhengende helsetjenester for 
befolkningen i Vestfold.  Forutsetningen for å lykkes med dette er at 
samhandlingen mellom kommunene og helseforetaket oppleves likeverdig fra 
begge parter. Begge parter må ha respekt for hverandres roller og funksjoner, 
og definisjonsmakt og problemforståelse må i størst mulig grad deles mellom 
partene. Holdninger og kulturer må etableres, utvikles og vedlikeholdes på alle 
nivåer, hos begge parter.  
 
Ledelsen og samhandlingsfunksjonene har en særskilt viktig rolle og ansvar i 
dette arbeidet.  
 
Fra arbeidsseminaret til SU i februar, og samhandlingskonferansen i mars er 
det kommet flere innspill om å fremme god samhandlingskultur. I sin 
innledning på konferansen i mars var blant annet styreleder fra SiV opptatt av 
å bygge gjensidig tillitt.  
 
Det er god kunnskap om hva som fremmer tillitt og gode samhandlings-
kulturer – hvor de viktigste er økt kunnskap om hverandre, forståelse og 
respekt for ulikhet i roller og funksjoner, og i større grad enn i dag møte på 
hverandres arenaer, f.eks. gjennom økt hospitering.  Det er et uttalt ønske om 
å styrke hospiteringen fra sykehuset til kommunene fra flere hold. Dette vil 
bidra til å styrke bredde/funksjonskompetansen, og til å bygge god 
samhandlingskultur.  
 
Saken drøftes i møtet, og legges fram uten forslag til konklusjon. 
 
Forslag til konklusjon 
Videre oppfølging drøftes med kommunerepresentantenes leder i OSU.  
Tilbakemelding til lederforum  

Sak 
05/15 

Ferdighetssenteret; invitasjon til deltakelse. Egen saksutredning 
Saken er en oppfølging og konkretisering av sak 33/14.  
 
Forslag til konklusjon 
Undervisningssenteret (USHT) sender en forespørsel til alle kommunene vedr. 
deltakelse. Når alle kommunene har gitt tilbakemelding hvorvidt de skal delta, 
vil det bli sendt ett konkret oppsett til avtale med oversikt over kostnader for 
hver kommune.  

Lise T Aulie  

Sak 
06/15  

Kl.13.00.  Forum for psykisk helse og rus  
Forum for Psykisk helse og rus er en møteplass mellom FM, KPR og 
kommunene som er godt forankret gjennom flere år. Forumet har et 
arbeidsutvalg hvor Lise T Aulie representerer kommunene.  
 
Det er ønske om å formalisere forumet bedre, og få en klarere forankring til 
Lederforum. Det bør også diskuteres hvem som skal representere kommunene 

i AU. Bodil Irene Hovden fra FM vil innlede, (maks 15 min.).  
 
Forslag til konklusjon 
Informasjonen fra Fylkesmannen tas til orientering. KiV utarbeider et forslag til 
revidert mandat, og utnevner representasjon fra kommunene. Ny sak legges 
fram for lederforum 28.mai med tilbakemelding til Fylkesmannen samme dag. 

Lise T. 
Aulie  

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/
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Sak 
07/15 

Demenslandsby – grunnlag til politisk drøfting 
Den politiske ledelsen i Vestfoldkommunene har satt spørsmålet om 
Demenslandsby på dagsorden. Lise T Aulie innledet om tema på 
kommunekonferansen i januar, og er blitt forespurt om å utarbeide et 
grunnlag for videre drøfting til møte i KiV ordførerkollegiet i oktober. Det vil bli 
gitt en nærmere orientering om dette i møtet.  
 
Inspirasjonen er hentet fra Demenslandsbyen i Hogewey;  
https://www.youtube.com/watch?v=LwiOBlyWpko 
 
Forslag til konklusjon 
Saken tas til orientering 

Lise T. 
Aulie 

Sak 
08/15 
 
 

Samarbeidsavtaler med andre helseforetak enn SiV 
Larvik kommune opplever stadig å få pasienter overført fra Telemark (Skien), 
og ønsker å drøfte om det kan være aktuelt for flere kommuner å inngå egen 
avtale om utskrivningsklare med dem og eventuelt andre helseforetak. 
Problemstillingen kan også bli mer aktuell i forhold til kommunereformen. 
 
I dag har SiV og sykehuset i Telemark (ST HF) felles prehospital klinikk, og de 
utgjør et felles sykehusområde, som sammen skal dekke 85-90 prosent av 
befolkningens behov for spesialisthelsetjenester. 
 
Forslag til konklusjon 
Dette er p.t. kun aktuelt for Larvik. Andre kommuner henvender seg til Larvik 
om det er behov/blir aktuelt  

Karen 
Kaasa 

Sak 
09/15 

Gjennomgang av samarbeidsavtaler 
I samarbeid med SiV er det påbegynt en gjennomgang av samtlige avtaler.  
Det er behov for justering og rydding i innhold og struktur, og kanskje også 
omfang. Til dette arbeidet er det ønskelig å ha med en person som har vært 
med i tidligere avtaleprosesser fra kommunenes side.  
 
Forslag til konklusjon 
AU bistår samhandlingskoordinator med gjennomgang av avtalene og forslag 
til justeringer/endringer. 

Gro 
Gustavsen  

Sak 
10/15 
 

Møteoversikt og organisering av møtene i 2015. Vedlegg.  
Det er tidligere vedtatt møteplan og møtelengde for Lederforum i 2015. AU 
foreslår å justere møteplanen slik at møtestart blir kl.08.30, og at fast møtetid 
blir 3,5 time. Det bør også være et møte i desember pga arbeidet med 
Handlingsplanen, og at det ellers blir for lang tid mellom møtene fra oktober til 
første møte på nyåret. 
 

09. april: Horten, kl. 12.00 – 15.30   
28.mai: Tjøme, kl. 08.30 – 12.00 (AU møte 21.mai)  
20 august: Andebu, kl. 08.30 – 12.00  
29.oktober; Lardal eller Hof, kl. 08.30 – 12.00 
03.desember, Nøtterøy kl.08.30 – 12.00 

 
Møtene i AU er satt i parentes for å synliggjøre tidspunkt og muligheter for å 
komme med forslag til saker.  

 

Gro 
Gustavsen 

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/
https://www.youtube.com/watch?v=LwiOBlyWpko
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Vedlagt følger møteplan 2015 for møtearenaene knyttet til helsesamarbeidet i 
KiV.   
 
Forslag til konklusjon 
Fast møtetid settes til 3.5 time. Møte i august utvides til to dagers samling og 
legges til Stavern. AU utarbeider forslag til program til Lederforum i mai. Det 
avholdes i tillegg et møte i KiV Lederforum 03.desember   

Sak 
11/15 

Orienteringssaker   
- Brev til SiV om brudd på samarbeidsavtaler 

 
Forslag til konklusjon 
Saken tas til orientering 

Gro 
Gustavsen  

Sak 
12/15 

Kl. 15.00.  Informasjon om SPIDER v Horten kommune  
 
Presentasjonen følger referatet  

Emil 
Hansen  

Sak 
13/15 

Eventuelt  
-  

Gro 
Gustavsen  

 

Neste møte; 28. mai kl.08.30 – 12.00 på Tjøme 

 

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/

