
                       
  Lederforum Helse   
 
 
Til Kommunalsjefer/-direktører i Helse- og omsorg i Vestfold.  
Kopi  
Tema Lederforum Helse 
Dato/Tid  30 mars 2017 Kl. 11.30 – 15.30  
Møtested Sandefjord, rådhuset  

Forfall  Tønsberg  
 

Vedlegg 
Vedlegg 1 Sak 24. Kompetanse- og innovasjonstilskudd 2017 felles søknad  
Vedlegg 2, 3 og 4  Sak 30 Presentasjoner månendens tema; utskrivningsklare pasienter  
 

 Referent Siri Jensen  
 
Referat     
Saknr Tema Ansvar 
19/2017 Innkalling og dagsorden  

 
Konklusjon 
Innkalling og dagsorden ble godkjent 

Stein Evensen   

20/2017 Referat 23 februar  Vedlegg  
 
Konklusjon 
Referatet ble godkjent  

 

21/2017 
 

Regnskap 2016 Kommunesamarbeidet, helse  
 

- Samhandlingskoordinator 
- Bruk av «overskuddsmidler» 
- Kompetanse- og innovasjonsmidler 

 
Konklusjon 
Lederforum godkjenner regnskap 2016.  Mindreforbruk 2016 
kommer til fratrekk av kommunenes budsjettandel i 2017.  
 

 

22/2017 Budsjett 2017 Samhandlingsforløpet, og koordinatorfunksjonen – 
frikjøp  
 
Konklusjon 

1. Lederforum godkjenner budsjett 2017 med fordeling av 
kostnader.  

2. Mindreforbruk 2016 kommer til fratrekk av kommunenes 
budsjettandel i 2017.  

3. Kommunalsjefen i Larvik har arbeidsgiveransvaret for 
stillingen, og gis anledning til å frikjøpe deler av stillingen 
til arbeidsoppgaver i Larvik kommune opp til 50 % i 2017, i 
samråd med arbeidsutvalget. Mindreforbruk 2017 
tilbakeføres kommunene etter årsavregning 2017.  

 

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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4. I tråd med søknad for tildelte kompetanse- og 
innovasjonsmidler, vil deler av budsjettet brukes til frikjøp 
i 2017.   

 
23/2017 Rapportering kompetanse- og innovasjonsmidler 2016 

 
Konklusjon 
Saken tas til orientering og brukes som rapportering til Fylkesmannen.  
 

 

24/2017   
   
 

Kompetanse- og innovasjonsmidler 2017. Felles søknad  
 
Konklusjon  
Lederforum Helse søker fylkesmannens kompetanse- og 
innovasjonsmidler for 2017 med kr. 1 200 000.- Midlene skal:  

1. styrke gjennomføringen av samhandlingsforløpets siste 
fase 

2. opparbeide bedre statistikk og analysekompetanse i 
kommunene, og kompetanse i å benytte nøkkeltall i 
tjenesteutviklingen  

3. bidra til gjennomføringskraft og likeverdighet i 
samarbeidet om å sikre en helhetlig akuttmedisinsk kjede i 
Vestfold.  

 

 

25/2017 Samhandlingen med SiV - oppfølgingen av møtet mellom rådmenn og 
ledelsen ved SiV 
 
Konklusjon 
Saken tas til orientering  
 

 

26/2017 Akuttmedisinsk kjede 
 
Konklusjon 
Cathrine Aagaard-Nilsen, Enhetsleder ved Tønsberg Interkommunale 
Legevakt går inn i prosjektgruppa istedenfor Anita Archer. 
Eli Hansen, leder av Sandefjord medisinske  senter tiltrer prosj gruppa  
 
Satsingen er rådgivende . Anbefalinger og avklaringer fra 
prosjektgruppe og styringsgruppe må komme til uttrykk gjennom 
delavtalen om den akuttmedisinske kjede.   
 

 

27/2017 Forespørsel fra Fylkesmannen til Lederforum Helse vedr 
tilskuddsmidler til rehabilitering/habilitering 
 
Konklusjon 
Det legges ikke opp til felles søknad    
 

 

28/2017 
 
 

Felles søknad til Helsedirektoratets utlysning av 
velferdsteknologimidler  
 

 

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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Konklusjon 
Lederforum ber nettverket ferdigstille søknaden i tråd med 
foreliggende informasjon og dialogen i møtet. Temaet som velges er 
lokaliseringsteknologi. Spørsmål om fordelingsnøkkel avklares før 
søknaden sendes. Lederforum ønsker rapportering underveis.  
 

29/2017 Samdata. Ny statistikkportal for kommunene  
 
 link til streamingen fra Helsedirektoratets presentasjon 27 mars  
 
Konklusjon 
Saken tas til orientering  
 

 

30/2017 
 
 

Månedens tema.  Utskrivningsklare pasienter. 
 
Link til statistikkportalen til Helse Sør-Øst  
 
 
Konklusjon 
Saken tas til orientering . Presentasjonene følger referatet.  
 

 

31/2017 Eventuelt   
 
31.1. Representant  til arbeidsgruppe brukeropplevd kvalitet; Sissel   
              Andreassen, Horten   
31.2. Ny leder av nettverk for tjenestekontorene . Leder av Horten 

      forespørres 
31.3. Utviklingsplan. Stein Evensen refererte fra møte med Geir 

Magnussen ang. SiVs utviklingsplan. Det er ønske om å benytte 
tjenesedesign i prosessen. Det legges opp til et tidsperpektiv på  
10 – 12 år. Temaet bør løftes inn i den nye strategiske 
møtearenaen, kanskje før sommeren. Den strategiske 
kompetansekartleggingen som ble gjennomført høsten 2016 er et 
aktuelt bidrag inn i prosessen.  

  

  

 
Neste møte: 27 april, Smidsrød Helsehus, Nøtterøy    
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