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Referat  
Til Kommunalsjefer Helse- og omsorg i Vestfold.  

Kopi  

Tema KiV Lederforum Helse 

Dato 21.august 

Møtested Stavern  

Vedlegg Sak 33/15. Forslag til justert mal for rapportering fra handlingsplanens arbeidsgrupper 

 Referent Siri Jensen, samhandlingskoordinator 

 

Dagsorden  
Saknr Tema Ansvar 

27/15 Innkalling og dagsorden  
Konklusjon 
Innkalling og dagsorden ble godkjent 

Hilde-Kari 
Maugesten 

28/15 Referat 28.mai  
Utkast til referat ble sendt deltakerne 05.06. Det er ikke mottatt merknader. 
Konklusjon 
Referatet ble godkjent   

Hilde-Kari 
Maugesten  

29/15 Valg av nytt medlem til KiV AU   
Gro Gustavsen har sluttet som kommunalsjef i Andebu, og fratreder AU.  
Karen Kaasa er forespurt, og har sagt seg villig til å gå inn som nytt medlem 
fram til neste ordinære valg.   
 
Konklusjon 
Kommunalsjef i Larvik, Karen Kaasa oppnevnes til nytt medlem i KiV AU 

Hilde-Kari 
Maugesten 

30/15 Pasientsikkerhetsprogrammet. Samordning i Vestfold, og representasjon 
fra kommunene.  
 
Konklusjon  
KiV Lederforum støtter Fylkesmannens forslag om å opprette en 
arbeidsgruppe med fokus på pasientsikkerhet. Hilde Kari Maugesten 
representerer KiV Lederforum Helse sammen med en representant oppnevnt 
av Tønsberg kommune. Det rapporteres en gang årlig til Lederforum. 

Hilde-Kari 
Maugesten  

31/15 Oppfølging av Samarbeidsavtalene. Kommunal deltakelse  
 
Vedtak   
Følgende kommunale representanter oppnevnes til videre arbeid og 
oppfølging av samarbeidsavtalene mellom kommunene og helseforetaket: 
 

1. Arbeidsgruppe for å revidere prosedyren om samhandlingsavvik 
- Helle Nygaard, Hof kommune 
- Kjersti Sletterød, Horten kommune 

 
2. IKT samhandlingsgruppe 

- Gunn Clausen, Nøtterøy kommune 
- Bjørn Larsen, Sandefjord kommune 
- (event. repr. fra Tjøme kommune)  

Hilde-Kari 
Maugesten 
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3. Beredskapsnettverk  

- Carl Erik Mathisen, Larvik kommune  
 

32/15 Samarbeidsavtaler. Status og revisjon 
 
Konklusjon  
Saken tas til orientering. Det er et ønske fra KiV Lederforum at arbeidsgruppe 
for habilitering drøfter delavtale e) i sitt arbeid, og at dette sees i 
sammenheng med revisjon av delavtalene. I revisjonsarbeidet bør det ryddes 
i begrepsbruk.  

 

33/15 Handlingsplan 2015.   
 
Konklusjon 
Saken tas til orientering. KiV Lederforum ønsker å takke arbeidsgruppene for 
flott innsats. Anbefalinger og tilrådinger vil bli vurdert nærmere av den 
enkelte kommune, gjennom revisjon av samarbeidsavtalene, og i 
handlingsplanarbeidet.   
 

 Ønsket verdi for bruker/pasient bør komme klarere til uttrykk i den 
videre oppfølgingen.  

 

 For å sikre eierskap, forankring og enighet om videre felles innsats, 
anbefaler Lederforum at arbeidsgruppenes leder presenterer 
hovedkonklusjoner og tilrådinger i SU, og følger mal for rapportering.  
 

 Det foreslås at «mal for rapportering fra arbeidsgruppene» justeres i 
tråd med vedtatt satsing på pasientens helsetjeneste og benyttes i 
rapporteringen til SU.  
 

 Det bør vurderes å benytte, og eventuelt justere, etablerte 
arbeidsgrupper og fagnettverk før opprettelsen av nye.  

 

 Sekretariatet følger opp signaler fra drøftingene i SU i det videre 
arbeidet med HP 2016, og i samsvar med tidligere SU/ OSU  vedtak     

 

34/15 Handlingsplan 2016 
 

- Strategisk dokument  
- Innsatsområder/prioritering 
- Deltakelse  

 
Konklusjon  
Saken tas til orientering.  
KiV Lederforum ønsker at et felles strategisk dokument konsentreres om 
visjonen; pasientens helsetjeneste, (hva er viktig for deg), og en større 
vektlegging på  innovative prosesser og nye metoder i dette arbeidet.   

 

35/15 Gjennomføring av vedtatte pasientforløp. KOLS og hjerneslag 
 
Konklusjon 
Hver kommune sørger for gjennomføring i egen kommune. Saken tas opp 
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igjen i løpet av våren for å få en tilbakemelding fra hver kommune.  
Det tas kontakt med USHT for å vurdere om deler av iverksettingen kan 
følges opp gjennom eksisterende fagnettverk og kompetansetiltak.  

36/15 Orienteringssaker 
- Forsøksordning med statlig eldreomsorg i Vestfold 
- Felles høring – Kommunalt pasientregister (KPR) 
- Regnskap/budsjett 2016 , foreløpig orientering. Utsatt 
- Forslag om møteplan SU 2016. Utsatt  
-   

 

37/15 Eventuelt  
- Orientering om arbeidet med demenslandsby, Vestfold v Lise T. Aulie 
- Orientering om Innovasjonskonferansen 24 september, v Vidar 

Andersen  

 

 

Neste møte: 29.oktober, Hof kommune?  
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