
                       

  Lederforum Helse   
 

 
Til Kommunalsjefer/-direktører i Helse- og omsorg i Vestfold.  

Kopi  

Tema Lederforum Helse 

Dato/Tid  23 02  2017 Kl. 11.30 – 15.30  

Møtested Tønsberg Rådhus, formannskapssalen 

Forfall  
Nøtterøy (Tjøme møtte)  
Sandefjord 

Vedlegg Presentasjon, Velferdsteknologinettverket 

 Referent Karen Kaasa, Larvik  

 

REFERAT   
Saknr Tema Ansvar 

11/2017 Innkalling og dagsorden  
Konklusjon 
Innkalling og dagsorden ble godkjent  

Stein 
Evensen   

12/2017 Referat 26 januar.  
Konklusjon 
Referatet ble godkjent  

 

13/2017   
   
 

Kompetanse- og innovasjonsmidler 2017.  
 

Konklusjon  
Lederforum gir AU mandat til å skrive søknad på vegne av 
Lederforum. Det sendes en felles søknad om midler til 
samhandlingsforløpet med særlig forkus på kompetanseheving og 
kompetansedeling i samme størrelsesorden som tidligere, og jmfr 
rapport fra februar 2017. Momenter fra saksframlegget bygges inn i 
søknaden.  
 

 

14/2017 Faglig forum; deltakelse fra rus/psykisk helse?  
 
Konklusjon 
Faglig forum styrkes med representanter fra rus/psykisk helse, to fra 
kommunene og en fra SiV-HF. Stein Evensen og Marianne Ødegård fra 
Horten kommune oppnevnes som representanter.  
 
Lederforum er usikker på om den diagnostiske sløyfen er et egnet tiltak 
for brukere med psykisk helse og rus 
 

 

15/2017 Samhandlingen med SiV  
 
Konklusjon 
Lederforum fremmer revidert mandat for rådmannskollegiet før 
sommerferien, og inviterer rådmannsgruppen inn i Lederforum Helse. 
Ledeforumets mål er å være en samlet gruppe i møte med sykehuset, og 
oppnå resultater i samhandlingen til beste for innbygere og pasienter i 
Vestfold.   

 

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


                       
 Lederforum Helse   

 

 

16/2017 Lederforum mars   
 
Konklusjon 
Lederforum 30 mars opprettholdes, med tema utskrivningsklare 
 

 

17/2017 
 
 

Månedens tema;  
 

1. Responssenter, velferdsteknologi (rapportering fra nettverk)   
Presentasjon v Solfrid Nilsen, Holmestrand og Elisabeth Sørensen, 
Larvik  
 

Konklusjon 
Lederforum ber nettverket utarbeide en felles søknad til 
Helsedirektoratets utlysning av velferdsteknologimidler med søknadsfrist 
6 april. Temaet som velges er lokaliseringsteknologi. Søknaden 
presenteres i Lederforum 30 mars, og sendes etter dette.  
 

2. Demenslandsby; v prosjektleder Heidi Christensen  
- forankring/ informasjon 
- drøfting av anbefalinger  

 
Konklusjon 
Informasjonen tas til orientering 
 

 

18/2017 Eventuelt   
1. Oppfølging fra SU sak 07; 2 repr til arbeidsgruppe; brukeropplevd 

kvalitet 
Konklusjon 
Siri er sekretær og medlem av gruppa.  
 

2. Oppfølging av kompetansekartleggingen  
Konklusjon 
Følges opp i sak 13 
 

3. Notat fra Larvik vedr tilskuddsmidler fra Fylkesmannen 
- til implementering av velferdsteknologi, Fylkesmannens rolle  
Søknadsfrist til Hdir 06.04 Link til nettsiden, Vestfold  
Link til Helsedirektoratets side  
 

- Forespørsel fra FM til Lederforum Helse vedr tilskuddsmidler til 
rehabilitering/habilitering.  Utsatt  

 

 

 

Neste møte: 30 mars 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
https://www.fylkesmannen.no/Vestfold/Helse-omsorg-og-sosialtjenester/Nyheter-HSO/Tilskudd-til-implementering-av-velferdsteknologi-2017---2020/
https://helsedirektoratet.no/tilskudd/omsorgsplan-2020-innforing-av-velferdsteknologiske-losninger

