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Saknr Tema Ansvar 

33/16 Innkalling og dagsorden  
 
Konklusjon 
Innkalling og dagsorden ble godkjent  
 

Hilde-Kari 
Maugesten 

34/16 Referat 12.mai 2016.   
  
Konklusjon 
Referatet ble godkjent  
 

 

35/16 Samarbeid om strategisk kompetanseplanlegging. Invitasjon fra SiV, 
 
Notat fra Anita Elmer fulgte som vedlegg til saken. 
 
Konklusjon 
Lederforum er positiv til et slikt samarbeid. Forutsetningen er at det 
skjer i samarbeid med satsingen på samhandlingsforløpet. SiV må selv 
ta kontakt med hver kommune for å hente ut kompetanseplaner. 
 

 
 
 
 

36/16 Opplæring i velferdsteknologi. Henvendelse fra Fylkesmannen.  
 
Konklusjon 
Lederforum takker for henvendelsen, og anmoder Fylkesmannen om 
å overføre midlene til det nyopprettede nettverket for 
velferdsteknologi i Vestfold. Lederforum støtter nettverkets ønske om 
å utvikle den digitale plattformen for spredning og kompetansedeling.  
 

 

   

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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37/16 Ny paragraf i Helse- og omsorgstjenesteloven.  
 
Tove Hovland informerte om opplegget i Tønsberg kommune.   
 
Konklusjon 
Saken tas til orientering. Kommunene deler med hverandre 
 

38/16  Prosess for gjennomgang av samarbeidsavtalene i kommunene  
 
Alle samarbeidsavtalene ligger her 
 
Konklusjon 
Saken tas til orientering. Frist for tilbakemeldinger er 12.september.  
 

 

39/16 LAR – notat fra Utviklingssenteret  
 
Konklusjon 
Saken tas til orientering. Problemstillingen angår Tønsberg og 
Nøtterøy, som tar opp problemstillingen på egen hånd. Det anmodes 
om at det utøves fleksibilitet.   
 

 

40/16 Budsjett, velferdsteknologinettverket.   
 
Konklusjon 
Det rettes en anmodning til Fylkesmannen om å bidra med 
kompetanse- og innovasjonsmidler, jmfr. sak 36/16. Dersom ikke 
Fylkesmannen imøteser anmodningen, dekkes beløpet av 
kommunene etter en kostnadsnøkkel  
 

Lederforum ønsker at den digitale portalen evalueres etter ett år og 
ønsker en tilbakemelding om bruk og nytteverdi. Det bes om at 
alternative løsninger vurderes.   
 

 

41/16 Handlingsplan 2017 Konkretisering og videre oppfølging av 
innsatsområder 
  

Konklusjon 
Lederforum vil at gjennomføring av samhandlingsforløpet blir 
prioritert i 2017, og at brukerperspektivet generelt forsterkes i alle 
satsingene.   
 

 

42/16 Organisering av Lederforum/Helsesamarbeidet i Vestfold    
 
Konklusjon 
Saken drøftes videre i neste Lederforum  
 

 

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://www.larvik.kommune.no/no/Landingssider/Helsesamarbeid-i-Vestfold-/Samarbeidsavtaler/
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43/16 Orienteringer 
 
1.Høgskolen inviterer til tankesmie  21.09 kl. 13 – 15 på Bakkenteigen. 
Invitasjon vil bli sendt kommunene. Høgskolen oversender rapport om 
veiledning når den kommer. Formidlet videre til AKS ansvarlige på 
høgskolen. HOD har midler knyttet til dette.  
 
2. Høring. Oppfølging av primærhelsemeldingen 
Konklusjon 
Det henstilles til KS BTV om å utarbeide oversikter over aktuelle 
høringer innen helse, omsorg og velferdsområdet.  
 
3. Videreføring av Utviklingssentrene (Lise T. Aulie)  
Konklusjon 
Lederforum slutter seg til søknaden om videreføring av 
Utviklingssenteret i Vestfold. Det er ønskelig at det jobbes mer med 
ledelse.  
 
4.Evaluering av samhandlingsreformen, sluttrapport fra 
styringsgruppe for forskningsbasert følgeevaluering av 
samhandlingsreformen   
Konklusjon 
Rapportens hovedkonklusjoner legges fram som egen sak i neste 
Lederforum  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44/16 Eventuelt  
- Miljørettet helsevern 
- Veterinærvakt  
- ØHD psykisk helse og rus  

 
Utskrivningsklare pasienter.  
Kommunene opplever at informasjonen ved utskrivning kan være 
utilstrekkelig, og at pasientenes helsetilstand underrapporteres. I 
tillegg til at dette kan gå ut over pasientsikkerheten bruker 
kommunene unødvendig tid på oppfølgingshenvendelser. Det meldes 
også om ulik registrering av reinnleggelser i SiV.  
Arbeidsutvalget bes om å orientere SU AU om saken. 
 
Lederforum anmoder nettverket for tjenestekontorene om også å 
benytte indikatoren pr. tusen i sine oversikter der det er relevant, og 
at det utarbeides en oversikt over reinnleggelser etter 3 dager. 
Lederforum ønsker at SiV leverer disse dataene 

 
Det vurderes å få gjennomført en Vestfoldananlyse for å belyse 
problemstillingene rundt utskrivningsklare, reinnleggelser og 
døgnkapasitet, også sammenstillet med andre helseforetak.  Det vises 
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til at døgnkapasiteten på SiV er redusert betydelig fra 2012.  
  

 

Neste møte: 17.november, Nøtterøy.  Styreleder i SiV, Heidi M. Petersen, inviteres til møtet.  

 

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/

