
                       

  KIV Lederforum Helse   
 

KiV Lederforum  
Til Kommunaldirektør-/ sjef  

Kopi  

Tema KiV Lederforum Helse 

Dato/tid 03,mars Kl. 08.30 – 11.30 

Møtested Lardal   

Vedlegg   

Forfall  

Andebu  
Hof  
Larvik  
Re  
Stokke kommune  
Tønsberg  

 Referent Siri Jensen, samhandlingskoordinator 

 
Referat    
Sak nr Tema Ansvar 

11/16 Innkalling og dagsorden  
 
Konklusjon 
Innkalling og dagsorden ble godkjent 

Hilde-Kari 
Maugesten 

12/16 Referat 21.januar  
 
Konklusjon 
Referatet ble godkjent 

 

13/16 Aktuelle saker og problemstillinger i samarbeidet med Høgskolen 
 
Fra Høgskolen deltok; 
Solveig Osland Sandvik, Høgskolelektor, Fakultet for helsevitenskap 
Anne Marie Gran Bruun Instituttleder  
 

 Høgskolen presenterte ideen om å opprette en tankesmie, og Lederforum 
var positive til dette.  

 Høgskolen oversender rapport om veiledning når den kommer.  

 Høgskolen vil også følge opp videre innspill om kommunale ressurser i 
forbindelse med forskning.  

 
Konklusjon 
Saken tas til orientering  
 

 

14/16 Vurdering av struktur og møteplasser.  
 
Konklusjonene fra Lederforum presenteres for rådmannskollegiet.  
 
Konklusjon 

1. KiV Lederforum Helse endrer navn til Lederforum Helse.  
2. Helsesamarbeidet fortsetter slik det er forankret i Overordnet 

 

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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samarbeidsavtale med sykehuset.  
3. Det er ønskelig at leder av Lederforum møter i OSU. Saken følges opp av 

Toril Eeg på vegne av rådmannskollegiet i Vestfold    
 

15/16 Samhandlingskoordinator. Regnskap 2015. Budsjett 2016.  
 
Konklusjon 
Regnskap 2015 og budsjett 2016 godkjennes.  
 

 

16/16 Kompetanse- og innovasjonstilskudd. Rapportering til fylkesmannen, vurdering av 
søknad 2016.   
 
Konklusjon 
Saken sendes fylkesmannen som rapportering pr. 01.04, og oversendes 
rådmannskollegiet til orientering. Presentasjonen og oppfølgingen etter 
arbeidsseminaret følger rapporteringen som vedlegg.  
Kommunaldirektør Tove Hovland presenterer framdrift i fylkesmannens møte 
01.april.  
 
Det søkes kr. 500.000.- i inneværende år til å styrke gjennomføringen i tråd med 
tidligere beskrivelse, med hovedvekt på å forankre og sikre fastlegers- og 
brukerrepresentanters involvering i gjennomføringen.  
 

 

17/16 Utskrivningsklare pasienter – arbeidsseminar  
 
Konklusjon 
Lederforum inviterer aktuelle samarbeidsparter til arbeidsseminar om 
utskrivningsklare pasienter, og gir AU oppgaven med å konkretisere dette nærmere 
med hensyn til form, innhold, målgrupper og tidspunkt. Sannsynlig dato 22.april  
 

 

18/16 Oppfølging av samarbeidsavtaler og Handlingsplan.  Deltakelse og representasjon i 
arbeidsgrupper og nettverk 
 

- Oversikt; arbeidsgrupper – deltakelse, mandat og framdrift.  
 
Konklusjon  
Saken legges fram for SU AU for å sikre framdrift.  
 

 

19/15 Nye møteplasser  
- Nettverksgruppe tjeneste-/forvaltningskontor 
- Nettverk – velferdsteknologi  
- Langtids mekanisk ventilasjon – etablering av respiratorforum  

 
Konklusjon 

1. Nettverksgruppe tjeneste-/forvaltningskontor etableres. I forslag til mandat 
strykes pkt. 2.  

2. Nettverk for velferdsteknologi etableres med slikt mandat og representasjon 
som framkommer i saken. Nettverket skal være selvfinansierende, men 
oppfordres til å søke eksterne midler til satsinger av felles interesse som 
krever ekstra ressurser.  

 

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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3. Respiratorforum. Saken utsettes til neste møte.  
 
Lederforum ønsker en kort tilbakemelding fra nettverkenes innsats og resultat til 
første møtet 2017.   

20/16 Endringer i KiV AU   
 
Konklusjon 
Stein Evensen blir fast deltaker i arbeidsutvalget, Karen Kaasa blir vara  

 

21/16 Eventuelt  
 

 

 
Neste møte; Re kommune 12.mai kl.12.00 – 15.30 
 

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/

