
                       

  KIV Lederforum Helse   
 

Referat  

Til Kommunalsjefer Helse- og omsorg i Vestfold.  

Kopi  

Tema KiV Lederforum Helse 

Dato 28.mai  

Møtested Tjøme, kommunestyresalen  

Vedlegg 

- Sak 16; presentasjon fra Tønsberg kommune 
- Sak 21; Justert forslag til Handlingsplan 2016 (etter AU SU)  
- Sak 22; følgebrev med huskeliste til kommunale representanter oppnevnt 

av KiV Lederforum Helse  
- Sak 24.1.: invitasjon til evaluering av palliasjonsnettverket 
- Sak 24.2; programutkast, RoP konferanse 28.08 

 Referent Siri Jensen, samhandlingskoordinator 

Saksliste  
Saknr Tema Ansvar 

Sak 
14/15 

Godkjenning og innkalling av dagsorden  
 
Konklusjon  
Innkalling og dagsorden ble godkjent   

Gro 
Gustavsen 

Sak 
15/15 

Referat  
Utkast til referat fra møtet 09.april ble sendt kommunalsjefene 16.04 
Det er ikke mottatt kommentarer til referatet. 
 
Konklusjon 
Ingen merknader til referatet  

Gro 
Gustavsen 

Sak 
16/15 

Pasientsikkerhetsprogrammet. Orientering 
 
«Oppdrag knyttet til oppfølging av pasientsikkerhetsprogrammet for 
kommunene i Vestfold». V Fylkesmannen, Anne-Mette Aralt 
 
Tønsberg; første "Pasient- og brukersikker kommune", v Tove Hovland 
 
Konklusjon 
Orienteringen fra Tove Hovland, kommunalsjef Tønsberg, følger referatet 
Lederforum er positiv til Fylkesmannens invitasjon til at det etableres en 
arbeidsgruppe for videre oppfølging. Det er ønskelig med representasjon fra 
både små og store kommuner   

Gro 
Gustavsen  

Sak 
17/15 

Forum for rus og psykisk helse i Vestfold, justering av mandat og 
representasjon i AU. Oppfølging av Sak 06/15, (09.april )  
 
Konklusjon 
KiV Lederforum Helse foreslår følgende mandat 
«Forum for rus og psykisk helse i Vestfold” skal bidra til samhandling, felles 
kompetanseutvikling og erfaringsutveksling for kommunene og 
spesialisthelsetjenesten innen rus og psykisk helsevern. Målgruppe er barn, 

Lise T. 
Aulie  
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unge og voksne. Forumet har et arbeidsutvalg (AU) som leder arbeidet med å 
planlegge og gjennomføre forumets aktiviteter innenfor de rammer som er gitt 
av KIV Lederforum Helse og Sykehuset i Vestfold som er oppdragsgivere. 
Kommunenes representanter i AU oppnevnes av KiV Lederforum Helse, og 
disse rapporterer til lederforum ved behov.  
 
Lederforum oppnevner følgende representanter til AU 
- Marianne Ødegaard, Horten kommune 
- Gunn Svendsen, Lardal kommune 
 
 Lise T. Aulie følger opp saken videre mht. representasjonen fra kommunene 
 

Sak 
18/15 

Oppfølging av Handlingsplan 2014; Pasientforløp for pasienter med 
hjerneslag 
 
Konklusjon 
 

1. Prosjektrapporten; «Pasientforløp for pasienter med hjerneslag» tas til 
orientering 

 
2. KiV Lederforum Helse slutter seg til arbeidsgruppas innstilling med de 

tiltak som er beskrevet 
 

3. Det bør primært utvikles et felles opplegg for alle kommunene  
 

4. Forløpet bør evalueres av partene ca. 2 år etter iverksettingen. 
Evalueringen bør inneholde brukererfaringer, sammen med objektive 
kvalitetsindikatorer.   

 
Lederforum ser fram til at det blir tatt i bruk mal for generelle, ikke 
diagnosebaserte pasientforløp, i tråd med anbefalingene fra det nasjonale 
læringsnettverket for eldre og kronisk syke, som flere av kommunene deltar i.  
 
Det er behov for å klargjøre hvorvidt sykehuset stiller samme ressurser til 
rådighet ved implementering av forløpet i de andre Vestfoldkommunene som i 
Larvik.  
 
KiV Lederforum uttrykker bekymring for reduksjon av antall senger og tilbud 
for slagpasienter ved sykehuset, og vil gjennom SU be om redegjørelse for 
hvordan dette kan bedres. Dette gjelder for eksempel kortere liggetid for disse 
pasientene enn det som er anbefalt gjennom nasjonale retningslinjer.  
  

Karen 
Kaasa  

Sak 
19/15  

Oppfølging av Handlingsplan 2014; Pasientforløp – KOLS  
 
Konklusjon 

1. Forslag til pasientforløp KOLS, slik det framgår av sammendraget i 
prosjektrapporten for delprosjekt 2 (vedlagt), legges til grunn for 
partenes videre arbeid. 

 
2. Del 1 Forebygging i kommunen beskriver en overordnet ramme for 

Hilde – Kari 
Maugesten 
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primærforebygging som krever lokale retningslinjer for organisering og 
oppgavefordelinger mellom aktører, og utforming av politikk. For 
sekundærforebygging henvises til retningslinjer og forløp skissert i 
delprosjekt 2. 

 
3. Plan for implementering av forløpet avklares i et nærmere samarbeid 

mellom partene og fastlegene innen 31.12.2015.  
 

4. Delprosjektene 1,2 og 3 ses i sammenheng med delprosjekt 4 – 
generell modell for pasientforløp.  
 

5. Partene avklarer hvilke punkter som bør implementeres og 
rekkefølgen i disse. Konsekvenser for ressursbruk (faglige, 
organisatoriske, økonomiske) i gjennomføringen bør konkretiseres  

  

Sak 
20/15 

Handlingsplan 2015. Framdrift og status 
 
Konklusjon  
Saken tas til orientering 

Gro 
Gustavsen  

Sak 
21/15 

Handlingsplan 2016.  
 
I etterkant av møte i SUs arbeidsutvalg 26. mai er saksframlegget til SU den 
11.juni justert. Endret saksframlegg følger referatet som vedlegg. Det ble 
orientert om endringene i møtet. 
 
Konklusjon 
KiV Lederforum ønsker en handlingsplan i tråd med føringene i Meld. St. 26; 
Framtidens primærhelsetjeneste, og Pasientsikkerhetsprogrammet (med blant 
annet redusert overbehandling og økt kompetanse). 
 
Lederforum anmoder SiV om å avklare forholdet mellom tjenesteavtale psykisk 
helse og rus og aktuelle delavtaler. 
 
Alle felles prosjekter/utviklingstiltak i handlingsplanen bør ha med eget punkt 
om implementering, og en vurdering av ressursbruk.  
  

Gro 
Gustavsen  

Sak 
22/15 

Hvem representerer KiV, og hvordan skal det gjøres  
 
Konklusjon 
Følgebrev med huskeliste til kommunale representanter som oppnevnes av 
Lederforum godkjennes. Følgebrevet legges ved referatet og publiseres på 
helsesamarbeidets nettsider  

Gro 
Gustavsen  

Sak 
23/15  

KiV Ledersamling 20 – 21.august – forslag til program/tema  
 
Konklusjon  
Forslag utarbeides av AU 

Gro 
Gustavsen 

Sak 
24/15 

 Til orientering 
 

1. Deltakelse til evaluering av palliasjonsnettverket 
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Konklusjon 
Ingen representanter fra Lederforum møter på evalueringsmøte. 
Henvendelsen videresendes kommunalsjefene til orientering. Lederforum 
ønsker en redegjørelse av hvilket mandat de jobber etter, og en informasjon 
om nettverket som sak i løpet av høsten 2015.  
 
2. RoP konferanse 28. august. Programutkast følger referatet som vedlegg  
 
3. Samhandlingskultur. Leder orienterte.  
        

Sak 
25/15 

Rekruttering av sykepleiere. Emil Hansen innledet.  
 
Konklusjon 
Saken tas til orientering. Presentasjonen følger referatet som vedlegg.  

Gro 
Gustavsen 

Sak 
26/15 

Eventuelt  
1. Kommunalsjef i Stokke, Vidar Andersen orienterte om en felles satsing 

innen velferdsteknologi. Det er et ønske fra fylkesmannen at 
kommunene involveres i en arbeidsgruppe. Det planlegges et seminar 
24. september på Bakkenteigen med hovedvekt på veien videre og 
implementering. Kommunene oppfordres til å bidra med egen stand 
for å illustrere bruk av velferdsteknologi. 

 
2. Gro Gustavsen fratrer som kommunalsjef i Andebu i løpet av 

sommeren. Det må velges leder og nytt medlem til AU.  
 

Konklusjon 
Hilde Kari Maugesten, Nøtterøy kommune, ble valgt som ny leder av 
AU etter Gro Gustavsen. AUs øvrige medlemmer ble anmodet om å 
finne ny representant. Karen Kaasa, Larvik kommune er forespurt og 
har takket ja under forutsetning av godkjenning fra KiV Lederforum. 

 

Gro 
Gustavsen  

 

Neste møte; 20 – 21 august, Stavern  
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