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Til SUs faste medlemmer 
 

Tema Samhandlingsutvalget (SU ) 

Dato/sted  18.mai 2017 – kl. 08.00 – 11.00 i SIV  

Vedlegg 
Vedlegg 1 sak 18. Samhandlingsavvik 1 tertial 
Vedlegg 2 sak 19.2 Pakkeløp for psykisk helse og rus  

Referent Siri Jensen 

 
 
REFERAT  

Saksnr.  Ansvar 

2017.11 Godkjenning av innkalling og dagsorden  
 
Vedtak  
Innkalling og dagsorden ble godkjent 

Per G Weydahl  

2017.12 Godkjenning av referat fra 16.2.17 
 
Vedtak 
Referatet ble godkjent 

 

2017.13 Samhandlingsmodell – helsesamarbeidet mellom kommunene og SiV  
 
Vedtak  

1. Avvikling av OSU,  og endret myndighet til SUs representanter tas 
til orientering.  

2. Samhandlingsutvalgets (SU) representanter fra kommuner og 
helseforetak møter med hhv myndighet på vegne av rådmann og 
administrerende direktør.  Det avholdes minimum 4 møter i året, 
med mulighet til å innkalle til ekstra møter ved behov.  

3. Samhandlingsutvalgets arbeidsutvalg (SU AU) endres til et 
arbeidsutvalg hvor leder av kommunesamarbeidet , møter 
fagdirektør sammen med sekretariatet. Arbeidsutvalget er 
saksforberedende organ for SU .   

4. Arbeidsutvalget, med den representasjonen det hadde ved 
oppstart av satsingsområdene, suppleres med de oppnevnte 

Siri 

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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brukerrepresentantene, og overtar som styringsgruppe for 
satsingsområdene «Samhandlingsforløpet» og «Samhandling om 
den akuttmedisinske kjeden».  Etter dette oppnevnes eventuelle 
styringsgrupper av SU.  

5. Brukerrepresentasjonen i SU utvides formelt til 2 faste 
representanter. En som representerer det somatiske 
helseperspektivet og en som representerer psykisk helse/ rus. 
Brukerorganisasjonene sender inn forslag til representanter til AU 
før 15.august.  

6. «Forslag til veiledende retningslinjer for oppnevning av 
brukerrepresentanter»  fra Helse Sør-Øst (2017) benyttes ved 
oppnevning av brukerrepresentanter.   

7. Samhandlingsutvalget utvides med PKO leder, og reduseres med en 
kommuneoverlege.  

8. Arbeidsutvalget fremmer sak til neste SU for å klargjøre de ulike 
partenes roller i SU med hensyn til myndighet.  

9. Overordnet samarbeidsavtale revideres i tråd med beslutningene.  
 

2017.14 Årshjul – samarbeidsavtaler  
 
Vedtak 
 SU slutter seg til følgende årshjul for gjennomgang av samarbeidsavtalene  
 

 

Siri 

2017.15 Samhandlingsstatistikk 
 
Vedtak   
SU slutter seg til konklusjonene fra SU AU og de vurderingene som 
framkommer i saken. Første nøkkeltallsrapport inkludert 
styringsindikatorer fra satsingsområdene utarbeides til SU i september. Det 
er ønskelig å få fram utviklingen over tid for de mest sentrale områdene for 
samhandlingen/satsingsområdene.   

Siri 

2017.16 Årsrapport 2016 
 
Vedtak  
Årsrapporten tas til orientering 

Irene 

2017.17 Samhandlingskonferanse oktober 2017 
 

Siri /Irene 
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Fra dialogen, forslag til aktuelle tema på samhandlingskonferansen;  
- pårørende/samtykke/vergerollen – dilemmaer/refleksjon 
- gode samhandlingseksempler fra forbedringsteamene  
- habilitering som alternativ til bruk av tvang  
- folkehelse – betydning i samhandlingen/helse (mulig kopling til 

Advisory Board og Utviklingsplanen)  
- en verdig død/brukeren i sentrum - veldig relevant for 

samhandlingen  
 
Vedtak   
SU anbefaler at den strategiske møteplassen og samhandlingskonferansen 
legges til samme dag. Innspill fra dialogen tas med i den videre 
planleggingen.  
 
Det henstilles til representantene i SU om å komme med forslag til tema og 
innledere.   

2017.18 Samhandlingsavvik 
 
Vedtak  
Presentasjonen tas til orientering, og følger referatet som vedlegg  

Irene 

2017.19 Orienteringssaker: 
Status – diagnostisk sløyfe  
Status – akuttmedisinsk kjede  
Status – utviklingsplan 
Status – oppfølging av arbeidet med kompetansekartlegging 
 
1. Samarbeid om reduksjon av tvang   
SU støtter forslaget om å benytte politiforum som arena i dette arbeidet. 
Det rapporteres til SU i september 
 
2.Utarbeidelse av pakkeforløp for psykisk helse og rus  
Helsedirektoratets presentasjon av pakkeforløpet legges ved referatet Det 
implementeres innen 1 halvår 2018.   

 

2017.20 Eventuelt 
Leder av SU takket Liv Sannum som går av som leder i FFO og som 
brukerrepresentant i SU.   
Ny leder i FFO og reprepresentant i SU blir Arild Slettebakken.   

 

 
 
 


