
                       
  Lederforum Helse   
 
  
Til Kommunalsjefer/-direktører i Helse- og omsorg i Vestfold.  
Tema Lederforum Helse 
Dato/Tid  7 desember  
Møtested Horten  
Forfall  -  
Vedlegg  
 Referent Siri Jensen  
 
Referat      
Saknr Tema Ansvar 
73 /2017 Innkalling og dagsorden  

Konklusjon 
Innkalling og dagsorden ble godkjent 

Stein 
Evensen  

74/2017 Referat  26.10.2017 
Konklusjon 
Referatet ble godkjent  

 

75/2017 
 
 
 
 
 

Samarbeidet med SiV , oppdatering og status  
 
Konklusjon;  

1. Lederforum utvider møtedeltakelsen i SUs arbeidsutvalg, og 
møter fra 2018 med leder og nestleder, i tillegg til  
samhandlingskoordinator. 
 

2. Utskrivningsklare pasienter 
- Det vises til tidligere saker i Lederforum; 47, 60 og 69.  
- Det er enighet om å ha en samlet strategi med hensyn til  

praktisering av gjeldende «ut avtale» og utskrivningsklare 
pasienter/faktureringspraksis.  

- Når kommunene er ferdig med gjennomgang av fakturerte 
overliggerdøgn for 2017, legges saken fram til Lederforum for 
vurdering av videre handling. Mulige alternativer kan være 
betalingskrav, nasjonal tvisteløsningsnemd, eller en samlet 
bekymringsmelding til Fylkesmannen med presentasjon av fakta 
 
3. I samarbeidet om felles styringsinformasjon bes SiV om å 

benytte fakturerte overliggerdøgn som indikator.  
  

 

76/2017 ØHD  
 
Konklusjon 
- Faglig Forum ledes av Anita Archer til  den nye interkommunale 

legevakta tas i bruk, og hun anmodes om å fortsette noe tid 
utover dette for å sikre kontinuitet og nødvendig overlapping.  

 

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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- Cathrine Ålgård Nilsen erstatter Anita Archer fra ca. 1 mars. 
- Forumet ledes av kommunene, og konstituerer seg selv.   
 
Det er vesentlig for forumet at deltakelsen fra kommunene er stabil.  
De respektive kommunalsjefene bes minne sine representanter om at 
frammøte er av stor betydning for å sikre nødvendig samarbeid og 
framdrift.  
 
Forumet bes om å beskrive tilbud og erfaringer innen psykisk 
helse/rus slik at det kan legges fram sak til SU i midlen av februar.   
Det bør vurderes å få fram brukererfaringer fra ØHD tilbudet, og ved 
bruk av diagnostisk sløyfe.  
 

77/2017 Status kommunesammenslåing – utveksling av erfaringer  Utsatt  
 

 

77/2017 TEMA     Utsatt   
 

1. Bostedskommunens ansvar 
 

2. Kunnskap fra Advisory Board;  av interesse for felles satsing/ 
fokus i kommunesamarbeidet?  

 
3. Multisyke - presentasjon av notat som forelå til møtet i 

Oktober? 
 

 

78/2017 
 
 
  

Møteplan 2018 
 
Konklusjon 

Dato  Sted  Tema  
25.01 Sandefjord  Utskrivningsklare/ 

utavtalen – veien videre, 
og utsatte tema fra 
desember  

01.03 Larvik  Utviklingsplanen  
05.04 Færder  
31.05 Re   
23.08 Tønsberg  
27.09 Holmestrand   
25.10 Horten   
29.11 Sandefjord   

 

   

79/2017 Valg  
 
Konklusjon 
Leder; Stein Evensen  
Nestleder;  Tove Hovland  
 

 

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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Begge deltar i  SUs arbeidsutvalg   
 

80/2017 Eventuelt  
 
Akuttmed kjede; kommunal deltakelse (Renate går ut) Utsatt  
 

  
  
HK  

 
Neste møte; 25.januar, Sandefjord  
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