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Til Samhandlingsutvalgets faste medlemmer 

Kopi  

 
Tema 

Møte i Samhandlingsutvalget 

Dato Torsdag 9.oktober 2014 kl. 12.00 – 15.30 

Møtested Smidsrød helsehus, Nøtterøy 

Vedlegg 1 

Referent Siri Jensen, samhandlingskoordinator 

Referat: 9.10.2014 
  

Kommunalsjefen på Nøtterøy Hilde Kari Maugesten ønsket velkommen, og utvalget fikk en omvisning på 
Helsehuset. 
 

Sak 
39/14 

Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Godkjent 

Sak 
40/14 

Godkjenning av referat fra 28.8.2014 
Godkjent 

Sak 
41/14 

Handlingsplan 2015.  
 
Konklusjon;  
Leder og sekretærfunksjonen for Handlingsplanens innsatsområder er fordelt med følgende 
ansvarsfordeling og personer;   
 
Kompetanseutvikling 
Leder: SiV v samhandlingssjef Irene Jørgensen 
Sekretær: Kommunene v. samhandlingskoordinator Siri Jensen 
Samhandlingsstatistikk 
Leder: SiV v samhandlingssjef Irene Jørgensen 
Sekretær: Kommunene v samhandlingskoordinator Siri Jensen 
Kommunalt ø.hj. døgntilbud 
Leder: Kommunene v kommunalsjef Karen Kaasa, Larvik kommune 
Sekretær: Siv v samhandlingsdirektør Geir Magnussen  
Pasientforløp 
Leder: SiV v samhandlingssjef Irene Jørgensen 
Sekretær: SiV v Elisabet D. Ricci 
 
 
Samarbeid med fastlegene 

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/
http://www.siv.no/webpro/


 

Leder: Kommunene v kommunalsjef Tove Hovland, Tønsberg kommune  
Sekretær: Kommunene v. samhandlingskoordinator Siri Jensen  
Revitalisere delavtalen om habilitering 
Leder: Siv V Aina Sander  
Sekretær: SiV v samhandlingsdirektør Geir Magnussen  
Felles prosjektmodell 
Leder: SiV v samhandlingsdirektør Geir Magnussen  
Sekretær: Kommunene v samhandlingskoordinator Siri Jensen  
 
De øvrige medlemmene i de ulike innsatsområdene skal avklares før 01. november. Hver av partene tar 
ansvar for sine representanter, og melder til Irene Jørgensen innen fristen.   
 
Samhandlingsutvalget ber om at alle gruppene starter før jul, og rapporterer oppstart og framdrift i første 
SU møte i 2015. 
 

Sak 
42/14 

Møtehyppighet i Samhandlingsutvalget 
Konklusjon 
Samhandlingsutvalget møtes 3 ganger i første halvår, og 2 ganger i andre halvår 2015 

Sak 
43/14 

Orienteringssaker 
 

- Pasientforløp alkohol; Samhandlingsdirektøren orienterte. Oppnevning av representanter fra 
kommunene følges opp av leder av KIV Helse Lise Tanum Aulie,  

- LAR-avtalen. Må sendes ut og gjøres kjent i kommunene. Følges opp av samhandlingskoordinator  
- BCG-vaksinasjon avvikles ved barselavdelingene. Samhandlingssjefen orienterte. Fra 

kommuneoverlegen på Nøtterøy/Stokke/Andebu ble det reist spørsmål om endring i rutiner vedr. 
IGRA testing, og informert om at det var feil i skrivet fra Folkehelseinstituttet.  
Konklusjon; saken følges opp av Klinikksjef Medisinsk diagnostikk, Berit grønning Nilsen, som har 
gitt følgende tilbakemelding 10. oktober;  
 
”Viser til spm i går vedr IGRA-testing ved sykehuset. 
Avdelingsoverlege Nils Grude melder følgende tilbake: Undersøkelse blir i dag utført ved OUS, 
Rikshospitalet. Avdelingen er i ferd med å prøve ut ny test, og regner med å starte opp 
rutinemessig analysering på nyåret”.  
  

- Kols – ”et undervisnings- og hospiteringsprogram”. Samhandlingssjefen orienterte. Programmet er 
inne i siste fase. Tilbakemeldingene fra deltakerne er så langt positive. Det vil bli utarbeidet en 
evalueringsrapport for SiV, USHT og kommunene, samt sluttrapport til Helsedirektoratet / Helse 
Sør-Øst. Det er forventet (se vedlegg kols) at deltakerne i ettertid skal være pådrivere i egen 
kommune. Dette følges opp i dialog med USHT og kommunene.  
 

- Orientering om tiltakskort /sjekklister; Samhandlingssjefen orienterte. Det er satt i verk et arbeid 
for å heve kvaliteten i elektroniske pleie- og omsorgsmeldinger. Kommunene i Vestfold og 
sykehuset deltar i dette forbedringsprosjektet – og har i samarbeid utarbeidet sjekklister for et 
utvalg fagmeldinger. Konklusjon: Saken følges opp av samhandlingssjef i dialog med USHT, og kan 
eventuelt følges opp i handlingsplanens innsatsområde kompetanse.  
 

- Nettverk samhandlings- og velferdsteknologi i Vestfold, Samhandlingssjefen orienterte. 
Kommunene ber om at problemstillingen knyttet til samhandlingsteknologi spisses. Det er ikke 
kapasitet i kommunene til å følge opp dette nå da gjennomføring av Handlingsplanens 
innsatsområder skal prioriteres.  

 



 

38/14 Eventuelt. Det ble meldt to saker fra SiV under eventuelt.  
 

1. Lokal tvistenemd. Delavtale om lokal tvistenemd er uferdig og må sluttføres. Holmestrand 
kommune har varslet tvistesak.  
Konklusjon. Saken følges opp av samhandlingskoordinator og samhandlingssjef, og følges opp i 
neste AU og som sak i OSU.  

2. Informasjon om samhandlingskonferanse. Saken ble behandlet i Overordnet samarbeidsutvalg 
(OSU) i september. Samhandlingskonferanse skal arrangeres før påske 2015. Følges opp av 
samhandlingsfunksjonene på SiV/kommunene.  

 
 

 

 


