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Til SiV v fagdirektør, klinikksjefer, samhandlingssjef 
Kommunene v kommunalsjef/kommunaldirektør, kommuneoverlege  
Hovedtillitsvalgte 
Brukerorganisasjonene v Safo og FFO  

Tema Samhandlingsutvalget (SU)  

Dato/sted 
22.09. 16 kl. 12.00 – 15.30  
SiV – møterom 028 

Vedlegg  Regional utviklingsplan 

Referent Irene Jørgensen  

 
 
Referat fra 22.9.16 

Saksnr.  Ansvar 

19/2016 Godkjenning av innkalling og dagsorden  
 
Konklusjon 
Innkalling og dagsorden ble godkjent 

 

20/2016 Godkjenning av referat 28.4.2016 
 
Konklusjon 
Referatet ble godkjent 

 

21/2016  Rapportering på framdrift, Handlingsplan 2016. Saksframlegg.  
 

1. Helhetlig gjennomgang av samhandlingsavtalene  
2. Tjenesteavtalen for psykisk helse og rus skal avvikles og integreres 

i de øvrige delavtalene  
3. Modell for helhetlige samhandlingsforløp implementeres. 

Vedlegg 2. Presentasjon  
4. Reduksjon av overdosedødsfall. Vedlegg 3. Sluttrapport 
5. Pasientsikkerhet. Behandling og erfaringstilbakeføring av avvik og 

merknader fra tilsyn om utskrivningsklare pasienter  
 
Konklusjon 
SU tar saken om framdrift til orientering 

 

 

 

 

 

 

22/2016  Handlingsplan 2017 
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1. Eventuelle temaer fra utkastet til strategisk dokument. 
 
2.  Videreføring og oppfølging av handlingsplan 2016 
‐ Samhandlingsforløp 
‐ Habilitering 
‐ Rus og psykisk helse 
‐ Pasientsikkerhet 
- Kompetanse (oppfølging av Handlingsplan 2015) 
- Samhandlingsstatistikk (oppfølging av Handlingsplan 2015) 
 
3. Nye tema 
- Samhandling om den akuttmedisinske kjeden. Eget saksframlegg  
‐ «Brukeropplevd kvalitet» 

 

Konklusjon 
Samhandlingsutvalget ønsker at gjennomføring av samhandlingsforløpet 
blir prioritert i 2017, og at brukerperspektivet forsterkes i alle satsingene.   
 

23/2016 Samhandling om den akuttmedisinske kjeden. Nytt satsingsområde i 
Handlingsplan 2017.  
 
Konklusjon 
AU/SU fremmer et nytt forslag til hvordan SU skal arbeide videre med den 
akuttmedisinske kjede i Vestfold - med utgangspunkt i delavtalen om 
«planer for den akuttmedisinske kjede». 

 

24/2016 Tilbakemeldinger og oppfølging etter samhandlingskonferansen.  
 
Konferansens program ble oppfattet som faglig interessant og relevant for 
«fagfolk». For målgruppen rådmenn, ordførere og foretaksstyret kunne 
programmet vært mer «spisset og strategisk». 
 
Konklusjon 
Det skjer for tiden store endringer i kommunestrukturen i Vestfold noe 
som aktualiserer en ny gjennomomgang av samhandlingsmodellen i 
Vestfold, herunder hensikten med og programmet for den årlige 
samhandlingskonferansen. Saken fremmes for OSU. 

 

25/2016 Øyeblikkelig hjelp – døgntilbud i kommunene  
 
Kommunene har fra 1.1.2017 plikt til å tilby døgnplasser for øyeblikkelig 
hjelp for milde og moderate problemstillinger innen psykisk helse og rus.  
 
Det ble gitt en muntlig orientering i møtet vedr status for arbeidet.   

 Arbeidet er under planlegging 

 Det ser ut til at døgnplassene legges til eksisterende KAD-enheter 
 

Konklusjon 
Saken tas til orientering.  
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26/2016 Eventuelt 
1. Elisabeth D. Ricci orienterte om invitasjon fra Helse Sør-Øst vedrørende 
regional utviklingsplan for området rehabilitering. Vedlegg 
2. Stein Evensen; Uheldig når Horten kommune blir informert gjennom 
Gjengangeren at ambulansetjenesten i Horten skal «halveres på natt».  

 

 
 
 


