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Til SU faste medlemmer  

Tema REFERAT fra SU 28.4.2016 

Dato/sted 28.4.16 møterom 028 SiV   

Vedlegg  

Forfall  
Jon Anders Takvam, Barbro Akerheim, Mette Halvorsen, Sonja Berg, Tore Arne Martinsen, 
Finn Hall, Karen Kaasa, Lise Tanum Aulie, Kari Melby, Tove Hovland, Siri Jensen 

Referent Irene Jørgensen, samhandlingssjef SiV   

 
 
Referat  

Saksnr.  Ansvar 

09/2016 Innkalling  

Konklusjon 

Innkalling og dagsorden ble godkjent  

 

10/2016 Godkjenning av referat  

Konklusjon 

Referatet ble godkjent  

 

11/2016 Årsrapport 2015 
Konklusjon 
SU tar årsrapport 2015 til orientering. 
 
Bemerkning til delavtalen om beredskap; konferansen i mai 2016 er utsatt 
grunnet forfall fra foredragsholder. 

 

12/2016 Strategisk notat 
Prosess: Arbeidsgruppen som er nedsatt for å utarbeide strategisk notat 
hadde sitt første møte 22.4.16. I etterkant av møtet ble det utarbeidet et 
notat som ble oversendt gruppens medlemmer for kommentarer og 
innspill. SU besluttet (28.4.) at notatet med innspillene fra Per G. W. skulle 
oversendes med dette referatet. 
 
Konklusjon 
Samhandlingsutvalgets medlemmer oversender eventuelle kommentarer til 
strategisk notat til Siri Jensen innen 10.5.16. 
Forlag til nye temaer / større endring sendes Hilde Kari M. innen 10.5.16. 
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Strategisk notat legges frem som en foreløpig skisse for OSU 23.mai 

13/2016 Samhandlingsforløpet 
Arbeidsgruppen som ble nedsatt av SU 11.2 fikk i oppgave å utarbeide 
forslag til mandat (prosjektorganisasjon og aktivitetsplan) som skulle legges 
frem for SU 28.4.16. 
I saksforelegg 13/2016 ble følgende kulepunkter lagt frem til beslutning. 

 Godkjenne mandatet for samhandlingsforløpet 
Mandatet ble godkjent med noen innspill.  
1. I mandatet bør det presiseres at samhandlingsforløpet starter «hjemme» 
og avsluttes «hjemme». Arbeidet med samhandlingsforløpet starter 
imidlertid med overgangen «utskriving fra spesialisthelsetjenesten – 
mottak i kommunehelsetjenesten». Denne overgangen omtales som «fase 
1» i mandatet. 
2. Programgruppen bearbeider resultatmålene i mandatet og spesifiserer 
resultatmålene for fase 1. 
3. Fastlegens deltakelse i samhandlingsforløpet er vesentlig for å lykkes. 
Dette uttrykkes tydeligere i mandatet. 
 

 Avklare prosjektleder / programleder (snarest) 
Irene Jørgensen ble foreslått som programleder 
 

 Etablere prosjektgruppe / programgruppe (melde deltakere inne 
18.mai) 

Kommunene og klinikkene i SiV melder deltakere i programgruppen til 
Irene. 
 

 «Forbedringsteam» (melde deltakere innen 1.september) 
Kommunene og klinikkene i SiV melder deltakere til Irene etter hvert som 
teamene / gruppene blir dannet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene 

14/2016 Pasientsikkerhet og erfaringslæring 
 
Konklusjon 
1. Prosedyre for uønsket hendelse / avvik ble godkjent. 
2. Nytt skjema for melding av uønsket hendelse / avvik ble godkjent. 
3. Det opprettes et Kvalitetsutvalg for samhandling. 
 
Kvalitetsutvalg for samhandling opprettes med representasjon fra 
kommunene og klinikkene i SiV. Navn meldes til Irene innen 17.juni 2016. 

Lederne i SU 

15/2016 ØHD (KAD) – videre oppfølging 

«Tønsberg-regionen» ved Tønsberg kommunen tar ansvar for at 

«Fagutvalget for KAD» blir nedsatt innen utgangen av mai. 

 

16/2016 Samhandlingskonferanse 2016 

Alternative datoer for konferansen er 16. eller 23. september 2016. 

Anders Grimsmo forespørres om innlegg. 

Irene / Siri J. 

17/2016 Opplegg og regi for handlingsplan 2017 

Konklusjon 

SU 
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Opplegg og regi for handlingsplan 2017 godkjennes. Handlingsplanen 

organiseres og konkretiseres med følgende satsinger; 

1. Oppfølging av felles strategisk dokument 

2. Videreføring og oppfølging av handlingsplan 2016 

- Samhandlingsforløp 

- Habilitering 

- Rus og psykisk helse 

- Pasientsikkerhet 

3. Nye tema 

- Brukeropplevd kvalitet 

Hver av partene forankrer og drøfter saken, og eventuelle nye tema i 

forkant av OSU møtet i mai.  

Dersom noen av medlemmene som hadde forfall har forslag til ytterligere 

temaer kan disse kommuniseres gjennom Hilde Kari M. og Per Grunde W. 

innen neste AU for SU som er 12.5.16. 

18/2016 Eventuelt 

1. Sigmund Skei: Dokumentasjonsplikt / AMK. 

Kommunehelsetjenesten / fastlege etterlyser epikrise når 

Ambulansepersonellet behandler pasient «på stedet». 

2. Hilde Kari Maugesten: Etterspør tydeliggjøring av hvilke rutiner som 

gjelder når pasient bruker medisinsk teknisk utstyr, eksempelvis 

ventilasjonsstøtte, i tilfeller der kommunehelsetjenesten ikke er kjent med 

at pasient/bruker benytter slikt utstyr. 

Irene undersøker med jurist / behandlingshjelpemiddelsentralen. 

 

Irene 

 

 

Irene 

 

 


