
                       

  Lederforum Helse   
 

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

Tema Lederforum Helse 

Dato/Tid  27 april 2017 Kl. 11.30 – 15.30  

Møtested Smidsrød Helsehus, Nøtterøy   

Forfall  
Lardal  
Re  
Tønsberg  

Vedlegg   

 Referent Siri Jensen  

 
 

Referat      
Saknr Tema Ansvar 

32/2017 Innkalling og dagsorden  
 
Konklusjon 
Innkalling og dagsorden ble godkjent 

Stein Evensen   

33/2017 Referat 30 mars    
 
Konklusjon 
Referatet ble godkjent  

 

34/2017 Sekretariatet – funksjon/modell  
 
Modell, funksjon og behov ble drøftet 
Vertskapsavtalen legges ved referatet 

 

35/2017 Revisjon av inn/ut avtalen. Delavtale om helhetlige 
samhandlingsforløp. Forslag, og forankring av mulige endringer. 
Mandat fra Lederforum inn i forhandlingene  
 
Konklusjon 
Innspill fra Lederforum tas med inn i forhandlingene med SiV.  

Det var enighet om hva det bør forhandles om, og i hvilken 
prioritert rekkefølge 
 
I tillegg til  det som framkom i saken, ble følgende innspill i ny 
avtale trukket fram;  
 

- Felles verdigrunnlag; pasientsikkerhet og verdighet i 
overgangene 

- SiV bør ha elektronisk avvikssystem for samhandlingsavvik  
- Tydeliggjøre krav om epikrise/legemiddelavstemming 

knyttet til betalingsplikten 
- Foreldelsesfrist for fakturering 
- Tilbakemeldinger om lukking av avvik   

Partene bør i tillegg utarbeide en felles strategi for hvordan  

 

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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innholdet i nye avtaler skal gjøres kjent 
 

36/2017 Høring – hjelpemiddelformidling – frist 21 mai   
 
Hvem avgir høring i denne saken, og skal eventuelle høringsuttalelser 
samordnes?  
 
Konklusjon 
Hver kommune leverer for seg .  
De fleste kommunene av de som var tilstede har ikke planer om å avgi 
høringsuttalelse. De som avgir høring deler med de andre.  
 

 

37/2017   
   

Vois – responssenter  
 
Informasjonsrunde om valg av  mulige løsninger og framdrift  ang. 
trygghetsalarmer og  responssenter 
 
Konklusjon  
Saken tas til orientering.  
 

 

38/2017 SiV – Utviklingsplan. Vedlegg  
 

Geir Magnussen understreker at det vedlagte notatet er et forslag 

og selvsagt ikke bindene for kommunene. Det er også verdt å 

merke seg at fastlegerepresentasjon kan erstattes med PKO og at 

fordelingen mellom kommuner og roller også blir gjenstand for 

kommunal beslutning.  
 
Det skal oppnevnes 15 personer fra kommunene, etter fordeling på 
fag/profesjoner som det framkommer av vedlegget til saken.  
 
Konklusjon 
Alle kommunene sender navn/representanter til sekretariatet. SiV 
ønsker svar innen 4 mai  
 

 

39/2017 Møteplan og tema 
 
Konklusjon 

1. Lederforum 01 juni avlyses, (hvis det ikke kommer saker det er 
nødvendig og samsnakkes om før sommeren).  

2. Augustmøtet omgjøres til lunsj – til lunsj samling.  
Tema; kommunesammeslåing/ kollegastøtte og 
erfaringsutveksling. Eks. avtaler  
Lise deler gjerne erfaringer og råd.  
Ved utsendelse av referatet etterspørres aktuelle tema fra de 
som ikke var tilstede   

3. Møtet i Lederforum legges til Holmestrand i oktober i stedet for 
september pga forfall.   

 
 

 

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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40/2017 
 

Orientering.  
1. Felles søknad om tilskudd – velferdsteknologi 
2. SiV Årsrapport 2016 

 
Konklusjon 
Tas til orientering 

 

41/2017 
 
 
 

Eventuelt   
1. Anne –Marit; hvordan få fram kommunenes kompetansebehov 

og støtte vedtatte/ igangsatte satsinger (Jmfr. USHT)  
Konklusjon 
Siri kontakter Ellinor/USHT for blant annet å drøfte oppfølgingen av 
kompetansekartleggingen og mulig bruk av nettsted.   

 
2. Demenslandby – innstilling/forslag til vedtak  (ca. 15 min) v. 

Heidi Christensen  
Konklusjon 
Saken ble tatt til orientering.  
Det legges fram egen sak senest før sommeren 2018, for å konkretisere 
videre innhold (tidshorisont 2025)  
 

3. Larvik orienterte om at Lokal forskrift om sykehjem er godkjent 
av politikerne, og at Fylkesmannen har gitt kommunen 
medhold i vedtaket angående BPA og utenlandsopphold.   

 
4. Strategisk møtearena og samhandlingskonferanse mellom SiV 

og kommunene.  
- Siri undersøker mulighetene for å kople det med en KS arena  

Stein drøfter saken med fagdirektør på SiV, og presenterer  
saken til SU 18 mai  

 

 

42/2017  Månedens tema.   
1. ØHD, Faglig Forum og etablering av diagnostisk sløyfe. 

Erfaringer/ hva blir viktig. Presentasjon og innledning til dialog 
ved Anita Bjune Archer 

 

Oppsummering fra dialogen 
Leger i akuttmottaket har henvisningsrett. Det skal alltid være 
lege til lege kontakt. ØHD har siste ordet. Ordningen evalueres 
etter ca. ½ år.  
Tilslutning til forslag til aktuelle nøkkeltall + registrering av 
hoveddiagnose. 
Det utarbeides informasjon fra Faglig Forum til en politiske 
orientering og til møte med fastlegene/ SU 
 

2. Akuttmedisinsk kjede, ØHD, ny legevakt . Presentasjon og 
dialog ved Cathrine Aagaard-Nilsen 

  

 

 

Neste møte 31.8 – 01.9 (innkalling og svar via outlook)  

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.siv.no/seksjon/styredokumenter_/Documents/Styret-2017/Styrem-2017-03-30/sak%2018%20ved.%201%20SIV%20Årsberetning%202016.pdf

