
                       
  Lederforum Helse   
 
  
Til Kommunalsjefer/-direktører i Helse- og omsorg i Vestfold.  

 

Tema Lederforum Helse 
 

Dato/Tid  26 oktober  
Kl. 11.30 – 16.00 

Møtested Holmestrand kommune 
 

Forfall  - Lardal kommune 

Vedlegg  
 

 Referent Siri Jensen  
 
REFERAT       
Saknr Tema Ansvar 
64 /2017 Innkalling og dagsorden  

 
Konklusjon 
Innkalling og dagsorden ble godkjent 
 

Stein 
Evensen  

65/2017 Referat  28.09.17 
  
Konklusjon 
Referatet ble godkjent  
 

 

66/2017 
 

Menn i Helse . Status og framdrift i  Vestfold  
 
Presentasjonen sendes ut av prosjektleder.   
 
Konklusjon 
Saken tas til orientering , og følges opp av den enkelte kommune der 
det er aktuelt.  
 

 

67/2017 
  

Oppfølging forprosjekt Demenslandsby Vestfold. Økonomi og 
restmidler  
 
Konklusjon 
Etter anmodning fra rådmannskollegiet tilbakeføres ubenyttede 
midler til kommunene etter samme fordelingsnøkkel som ved 
tildeling, og nyttes i tråd med intensjonene.   
 

 

68/2017 Samarbeidet med SiV , oppdatering og status  
 

 

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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Konklusjon 
Saken tas til orientering. Innspill fra møtet følges opp av leder og 
sekretariatet.  
 
Følgende kommuner får ansvar for oppfølgingen av 
Utviklingsplanens satsinger: 
 
 Rehabilitering; Færder kommune 
 Habilitering; Horten kommune 
 KOLS/multisyke; Larvik kommune  

 
Kommunene bestemmer selv hvilken representasjon som er mest 
hensiktsmessig.  

69/2017 Utskrivningsklare pasienter og praktisering av ut- avtalen. 
Tilbakemelding fra netttverk for tj ktr  
 
Konklusjon 
SiV informeres om kommunenes bekymring for praksis ved epikrise, 
og  praktisering av delavtale c).  
 
Lederforum v Stein sender en felles henvendelse til SiV ved adm. 
direktør. Dersom det synes hensiktsmessig følger hver kommune 
opp med eget brev.  
 
Lederforum henstiller SiV om å utarbeide, og gjennomføre, mer 
forutsigbare fakturarutiner for overliggere   
Saken meldes opp til SU.  
 
Følgende informasjon sendes SiV v. adm dir 
 
Til: 
SiV  
v.  Stein Kinserdahl  
 
Kopi;  
Leder av rådmannskollegiet 
 
Kommunalsjefene og kommunaldirektørene for helse og 
omsorgstjenestene i kommunene i Vestfold er bekymret for 
pasientsikkerheten i overgangen mellom sykehuset og kommunene.  
Fylkesmannens tilsyn i 2015 viste at epikrise i flere tilfeller kom for 
sent, og at de kommunale hjemmetjenestene brukte mye tid på å 
innhente nødvendig informasjon om utskrevne pasienter med behov 
for kommunale tjenester.  
Det er dessverre kommunenes erfaringer at denne problemstillingen 

 

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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ikke er forbedret. Det bes om at dette tas opp med klinikksjefene.  
 
Det sendes ufullstendig informasjon ved utskrivning, og  tidpunkt for 
når elektronisk epikrise foreligger varierer stort.  
Kommunalsjefene/- direktørene har av den grunn sett det som 
nødvendig å påpeke overfor de kommunale pasientmottakene/- 
tjenestekontorene at retningslinjene fastsatt i gjennom delavtale c) 
skal følges nøye.   
Det gjøres samtidig oppmerksom på at partene gjennom delavtalen 
er enige om at pasientene skal ankomme kommunene fortrinnsvis 
før kl.17.00. Etter vår mening er dette viktig for at den enkelte 
pasient skal oppleve en sikker og trygg overgang.   
 
Det anmodes videre om å innføre faktureringsrutiner som er mer 
forutsigbare, og ikke så langt etterslep som dagens praksis.  
 
 

70/2017 
 
 
  

Vaskeritjenester 
 
Konklusjon 
Saken tas til orientering  

 HK  

71/2017 Eventuelt  
 

1. Møteplass; hjemmetjenester   
 
Konklusjon 
Virksomhetsledere i hjemmetjenesten tar selv initiativ til en uformell 
møteplass ved behov 
 

2. Selvmord og selvmordsstatistikk, Vestfold (AMB)   
Konklusjon 
Saken tas til orientering,  og etterspørres  i SU  
 

3. SiV v klinikksjef Siri V Hammer; ØHD enhetene i kommunene 
arbeider forskjellig og at de har ulik kompetanse og ulike 
åpningstider. Det er krevende for oss å forholde oss til.  

  
Det er et ønske fra SIV med en sak til SU hvor hver kommune 
presenterer sine ØHD tilbud, og med diskusjon rundt dette ift 
sykehusets/pasientenes behov?  
 
Konklusjon 
SiV bes om å konkretisere problemstillingene ang. ØHD tilbudet i 
kommunene og pasientens behov.  
Det utarbeidet sak til første SU i 2018 med oversikt over ØHD tilbud, 
med aktuell styringsinformasjon.  

 

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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72/201 Månedens tema 

- Modellutvikling / mennesker med multisykdom  
om kommunale forsøk vedr DPS   

 

 

 
Neste møte; 7 desember, Horten  
 

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
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forsok-der-kommuner-drifter-distriktpsykiatriske-sentre/id2576270/

