
                       

  KIV Lederforum Helse   
 
 

Referat  
Til Kommunalsjefer Helse- og omsorg i Vestfold.  

Kopi  

Tema KiV Lederforum Helse 

Dato/tid 29.10.2015 Kl. 08.30 – 12.00 

Møtested Hof 

Vedlegg 

Sak 47/2015; 
- Callsenter og alarmmottak 
- Fylkesmannens møter, notat fra fylkesmannen 
- Fylkesmannens møter, evaluering,2010 

Forfall 

Andebu kommune 
Re kommune 
Sandefjord kommune 
Stokke kommune 

 Referent Heidi Christensen, kvalitetsrådgiver Larvik kommune 

 

Dagsorden  
Saknr Tema Ansvar 

38/15 Innkalling og dagsorden  
Konklusjon 
Innkalling og dagsorden ble godkjent. 

Hilde-Kari 
Maugesten 

39/15 Referat 21.8.15 
Utkast til referat ble sendt deltakerne 31.8.2015. Det er ikke mottatt 
merknader. 
 
Konklusjon 
Referat godkjent. 
 
Ønske om at siste referat vedlegges ny innkalling. 
Vanskelig å finne frem til «Helsesamarbeidet i Vestfold» på nettsiden til 
Larvik kommune. Larvik tar dette med seg og vil jobbe for enklere 
tilgang/struktur på nettsiden. 

Hilde-Kari 
Maugesten 
 
 
 
 
Siri 
Jensen/Heidi 
Christensen 
 

40/15 Handlingsplan 2016 
 
Konklusjon  
Lederforum vil vektlegge pasient/brukerfokus inn i handlingsplanens 
satsingsområder og ønsker å benytte nye verktøy inn i dette arbeidet, gjerne 
i samarbeid med KS/eksterne aktører. 
 
Lederforum ønsker også at samhandlingsstatistikk og avvik inkluderes i 
handlingsplanen. 

Hilde-Kari 
Maugesten  

41/15 Strategisk dokument 
 
Konklusjon: 
Likeverdighet skal være et strategisk mål, men begrepet må 
defineres/avklares.  
 

Hilde-Kari 
Maugesten 

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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Strategisk dokument skal inkludere forskning og kunnskapsbasert praksis, 
skal kunne gi prioriteringer og føringer på enkelte strategiske områder.  

 
42/15 

 
Utvikling av et generelt pasientforløp. Implementeringsplan 
 
Konklusjon  
Deltakere fra KiV: 

- Tove Hovland 
- Anniken Midtvik Thorstensen, Larvik (leder tjenestekontoret) 
- Siri Jensen (sekretær) 

Viktig at kommunene er offensive i fht skrivejobb og bidrar med gode 
utkast/produkt inn i samarbeid med SiV. 
 
Kompetanse-/innovasjonstilskudd fra FM søkes overført til Larvik, som 
vertskommune for å jobbe med tjenesteinnovasjon. Fokuset skal være med 
på å jobbe med kunnskapsbasert praksis, og å utforme ny(e) søknader om 
tilskudd. Se også sak 41/15. 
 

 
Hilde-Kari 
Maugesten 

43/15 KAD – videre oppfølging 
 
Konklusjon  
Forslag til SU 

1. Den diagnostiske sløyfen slik den er presentert i kap. 5.3. i rapporten 
innføres og implementeres i kommunene.  

2. Det opprettes et faglig forum for KAD enhetene med representanter 
fra alle KAD enhetene i Vestfold, en fastlege fra hvert KAD-område, 
en representant fra akuttmottaket og en brukerrepresentant. 

3. Kunnskapsgrunnlaget tas med i videre arbeid med planlegging og 
utvikling av KAD-enhetene  

 

Karen Kaasa 

44/15 Samarbeid med Høgskolen i Buskerud Vestfold 
1. Møteplass på ledernivå 
2. Representanter til Samhandlingsutvalg/-midler 
3. Bruk av Kompetansemidler 

 
Konklusjon  

1. Sak til neste møte i KiV lederforum: Hvilke saker ønsker kommunene 
å ta opp med HBV? 

2. Representanter til samarbeidsutvalg:  
a. Sissel Andreassen (Horten),  
b. Renate Solstad (Nøtterøy) 
c. Siri Jensen 

Det skal rapporteres tilbake til KiV Lederforum. 
3. Se sak 42/15. 

 

45/15 Oppfølging av delavtale «om omforente beredskapsplaner» mellom 
kommunene i Vestfold og SiV. 
 
Konklusjon 
Samtlige kommuner sender helseberedskapsplan, smittevernplan og 
eventuelle andre helserelaterte beredskapsplaner samt navn på 

Hilde-Kari 
Maugesten 

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/


                       
 KIV Lederforum Helse   

 

beredskapsansvarlig elektronisk til carl.erik.mathisen@larvik.kommune.no  
så raskt som mulig og senest innen 06. november.  

46/15 Velferdsteknologi. Koordinering og samarbeid i Vestfold 
 
Konklusjon 

1. Dagens gruppe for velferdsteknologi gjennomgås. Nøtterøy, 
Holmestrand og Larvik utfordres på å komme med et forslag til et 
mandat/nettverk for velferdsteknologi. Det er behov for mer 
kunnskap knyttet til dette, og kost-nyttevurdering og 
gevinstrealisering er ønskelig. Folkeopplysning vektlegges. Må 
knyttes inn mot tjenesteinnovasjon (og forebygging). 
 

2. Nettverk for Digital samhandling/elektronisk meldingsutveksling 
utfordres på å revidere sitt mandat. 
 

Anne-Marit 
Bakka 

47/15 Orienteringssaker 
- ROP-konferanse 28.8  
- Statlig forsøk eldreomsorg (Karen).  
- Utredning vedr interkommunalt tilbud LTMV (Karen). Dette blir 

orienteringssak i SU 12.november.  
- Rettighetsfesting av BPA – fylkesmannens praksis i klagesaker 

(Karen). Når tilbakemelding fra statlige myndigheter foreligger, 
sender Karen dette ut.  

- Callsenter og alarmmottak (Karen) Vedlegg 
- Pasientsikkerhetsprogrammet (Hilde Kari). Fylkesmannen foreslår 

konferanse med hovedmålgruppe politisk og administrativ ledelse, 
samt linjeledelse. 17.mars 2016.  

- NAV Hjelpemiddelsentral (Anne-Marit). Møte 21.1.16: Be 
Hjelpemiddelsentralen avklare forhold mellom deres leveranser vs 
forventninger om private innkjøp. HMS får 1,5 t. Mulighet for 
omvisning under/etter lunsj for dem som ønsker.  

- Fylkesmannens møtearenaer, (vedlegg): 
o Omsorgsplanforum (Anne Mette Aralt) 
o Samordningsforum (Cathrine Hefte) 

AU-KiV drøfter mulighet for samordning av møtearenaer med FM.  
 

 

48/15 Møteplan 2016 
 
Konklusjon: 
Saken tas til orientering 
 

 

49/15 Eventuelt  
- Tilsyn FM Samhandling.  

Det er ikke registrert avvik i Tønsberg og Larvik. Sykehuset får avvik 
knyttet til epikrise. Nøtterøy tar initiativ til å innkalle ledere i 
tjenestekontorene for å gjennomgå ta ut samhandlingsstatistikk spes 
reinnleggelser, utskrivningsklare og mors. Inkludert også oppfølging 
etter tilsyn. 
 

- Samhandlingsstatistikk fra SiV. Det må fortsatt etterspørres god 

 

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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statistikk fra SiV. Har andre helseforetak og kommuner funnet gode 
løsninger? 
 

- Smittevernavtalen. Horten følger opp ved neste revisjon. 
 

- Harald Ness (stabsleder, Tønsberg), skal ha et ansvar for samhandling 
(i Tønsberg), og ønske om at han deltar i SU som observatør. 
Orienteres om i AU SU. 
 

- Siri Jensen har påbegynt videreutdanning. Heidi Christensen, 
kvalitetsrådgiver i Larvik, vil frem til sommeren bistå som referent 
dersom møter kolliderer med studiedager. I tillegg vil Heidi også 
kunne bidra som sparringspartner for Siri, spesielt knyttet til fag. 

 

Neste møte: 3.12.15 kl. 8.30-12. Larvik, Grand hotell 

 

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/

