
                       

  Lederforum Helse   
 

 
Til Kommunalsjefer Helse- og omsorg i Vestfold.  

Kopi  

Tema 
Lederforum Helse 
 

Dato/Tid  26. 01 2017 Kl. 11.30 – 15.30  

Møtested Larvik sykehus, 2.etg. møterom Nord  

Forfall  
Sandefjord kommune  
 

Vedlegg 
Vedlegg  sak 3. statistikk hjelpemidler.   
 

 Referent Siri Jensen, samhandlingskoordinator 

 

Dagsorden   
 
Saknr Tema Ansvar 

01/2017 Innkalling og dagsorden  
Konklusjon 
Innkalling og dagsorden ble godkjent 

Stein 
Evensen   

02/2017 Referat 17. november 2017 
 
Angående vetrinærvakt; 

Re kommune er vertskommune for «nordre Vestfold vaktdistrikt» 
og har underskrevne avtaler med følgende kommuner: 
Tjøme, Nøtterøy, Holmestrand, Tønsberg, Andebu(-Kodal), Horten, 
Sande og Svelvik. De øvrige Vestfoldkommunene har samarbeid 
med Larvik som vertskommune. 
 
Re har ikke mottatt noen oppsigelser fra noen av kommunene. 
Oppsigelsestid er 12 mnd. Og det må sies opp før 1/7 
 
Konklusjon 
Referatet godkjennes  
 

Stein 
Evensen  

03/2017     
 

NAV avtale hjelpemidler .  v Birgit Pedersen, Larvik  
Rapportering fra arbeidsgruppe, status  
 
Bakgrunn 
Lederforum har oppnevnt en arbeidsgruppe for å reforhandle 
eksisterende avtale mellom hjelpemiddelsentralen og kommunene i 
Vestfold.  
 
Konklusjon 
Informasjon om framdrift tas til orientering. Arbeidsgruppa avventer ny 
stortingsmelding, og legger fram forslag til endret samarbeidsavtale med 
hjelpemiddelsentralen når også kvalitetssystemene er ferdig utarbeidet. 
Forventet framdrift; før nyttår  

Stein 
Evensen  

http://www.re.kommune.no/
http://www.horten.kommune.no/
http://www.notteroy.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
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04/2017 Orientering. Fra rådmannskollegiet. Struktur og møteplasser .  
Konklusjon 
Saken tas opp igjen i neste møte  
Mandatet overfor rådmennene må avklares   
 

Siri /Hilde-
Kari  

 
05/2017 

Akuttmedisinsk kjede 
 
Konklusjon 
Fra kommunene oppnevnes følgende representanter til arbeidsgruppe 
 
Renate Solstad, møter som vikar for samhandlingskoordinator  
Anita Archer, møter som representant for ØHD, Tønsbergregionen 
Dorthe Huse, møter som representant for  kommuneoverlegene  
 
Lederforum Helse ønsker at arbeidsgruppa prioriterer  følgende innsats;  

- Utarbeide forslag til revidert delavtale   
- innhente erfaringer og nøkkeltall  fra etablering og bruk av  

diagnostisk sløyfe  
 

Stein 
Evensen  

06/2017 Samhandling om sikker legemiddelhåndtering. Konkretisering  
 
Konklusjon 
Forutsetningen for sikker legemiddelhåndtering er at epikrise følger 
pasienten. Satsingen tas inn og konkretiseres i samhandlingsforløpet som 
et resultatmål. Det benyttes  regional/lokal grunnlagsdokumentasjon – i 
tråd med  Pasientsikkerhetsprogrammet. 
 

Stein 
Evensen / 
Tove 
Hovland  

07/2017 Oppfølging av samhandlingsavtalene 
 
Konklusjon 
1.Forhandlingsutvalg. Representasjon og myndighet avklares med SiV. 
Lederforum ønsker å tydeliggjøre i avtaleverket at betaling forutsetter at 
epikrise følger med ved utskrivning.  
Samhandlingskoordinator foreslås som sekretær for utvalget.  
 
2.Oppfølging og rullering av avtalene/ kvalitetsutvalget 
Det avventes forslag fra SiV vedr. hensiktsmessig organisering av framtidig 
oppfølging av samarbeidsavtalene  
 

Stein 
Evensen  

08/2017 Dypdykk, Lederforum, forslag til tema  
 
Konklusjon 
Januar    styringsindikatorer, statistikk  
Februar  tema 1; responssenter/velferdsteknologi  (rapportering fra 
nettverk) tema 2; utskrivningklare pasienter /overliggere / 
pasientsikkerhet (inkl. fastlegesamarbeid) invitere repr. for nettverk 
tjenestenettverk  
Mars tilbud om å være med til demenslandsbyen i Amsterdam som 
grunnlag for den politiske behandlingen i Vestfold.  

Stein 
Evensen  

http://www.re.kommune.no/
http://www.horten.kommune.no/
http://www.notteroy.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
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April       ØHD, diagnostisk sløyfe, akuttmedisinsk delavtale og 
framdriftsrapport reduksjon av overdosedødsfall.    
1 juni     rus/psykisk helse  
August  Lardal deler erfaringene med fast ansatte leger 
 

09/2017 
 
Merethe 
Taang, fra 
KS BTV 
deltar fra 
kl. 14.30 – 
15.00 
 
 

Månedens tema; styring etter kvalitet  
 
Styringsdata på kommunalsjefnivå  
 

 Fortløpende styringsinformasjon på kommunalsjefsnivå; hva 
styrer vi etter   

  Avklaring av ønsker,målsettinger og muligheter (Jmfr. KS i 
Lederforum i mars 2016, og IKOS nettverk m KS konsulent )  

 Statistikk fra SiV  
 Samhandlingstatistikk/ valg av løsning.  oppfølging av SU vedtak . 

Notat fra Helse Førde.   
 KS ressurser?  
 Hvem gjør hva  

Eks  
storforbrukere av helsetjenester – kommunevis  
 avviksmeldinger  
 
Konklusjon 
Det videre arbeidet med styringsinfomasjon/ nøkkeltall sees i 
sammenheng med ny forskrift om ledelse 
KS BTV  sjekker innspillene med KS sentralt og kommer tilbake med 
forslag om aktuell oppfølging.  
 

Stein 
Evensen/ 
Siri Jensen  

10/2017 Eventuelt   
 
1.Responssenter  - (møte i Skien 13 febr)  
Konklusjon 
Det settes av en time til dette tema i neste Ledeforum 

 
2.Utkast til ny avtale fra SiV vedr utskrivning av pasienter uten fast bopel 
Konklusjon 
Lederforum ønsker ikke ennå en avtale. Problemstillingen kan tas inn i 
andre avtaler der det er aktuelt.  

 

 

Neste møte: 23 februar, Sandefjord  

 

http://www.re.kommune.no/
http://www.horten.kommune.no/
http://www.notteroy.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://samhandling-sfj.no/storbrukarar-av-spesialisthelsetenesten-ny-indikator/
http://samhandling-sfj.no/rapport-om-avvik-og-uonska-hendingar-relatert-til-samhandling/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-10-28-1250

