
                       
  Lederforum Helse   
 
 
Til Kommunalsjefer/-direktører i Helse- og omsorg i Vestfold.  
Tema Lederforum Helse 
Dato/Tid  31 august  
Møtested Nevlunghavn Gjestgiveri  

Forfall  Re kommune 
Tønsberg kommune  

Vedlegg 

Vedlegg sak 45. Tilleggsavtale for hjelpemidler, Vestfold  
Vedlegg sak 47. Nasjonal  tvisteløsningsnemd, kjennelse fra Møre og Romsdal  
Vedlegg sak 48. Politisk orientering om helsesamarbeidet  
 
Vedlegg vedr multisyke; Foredrag Anders Grimsmo, KS samling, Hurum  14 mars -17 
 

 Referent Siri Jensen  

 
Referat    
Saknr Tema Ansvar 
43/2017 Innkalling og dagsorden  

 
Konklusjon 
Innkalling og dagsorden ble godkjent  
 

Stein 
Evensen   

44/2017 Referat  27.04. 17 
 
Konklusjon 
Referatet ble godkjent  
 

 

45/2017 
 
 

Hjelpemidler. Presentasjon av tilleggsavtalen . Vedlegg 
 
Kronikk, Torgeir Stuestøl  Tønsberg Blad 
 
Konklusjon 

- Lederforum slutter seg til forslag til avtale med de presiseringer 
som framkom i møtet.  

- Det utarbeides en politisk sak som sendes kommunalsjefene/- 
direktørene sammen med avtalen. 

- Kvalitetsprosedyrene som følger av avtalen utarbeides i 
felleskap, og legges på NAVs nettsider. Frist 01.01.2018 

- Rammeavtalen følger tilleggsavtalen som vedlegg  
 

 

46/2017 
 
 
.  

Samhandlingsforløpet. Framdrift og tiltak  
Bruk av kompetanse- og innovasjonsmidler Høst 2017.  
 
Konklusjon 
Lederforum ber om at det legges fram en sak til neste møte med 
konkretisering av hva det ønskes at kommunene skal ta stilling til. 

 

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.tb.no/meninger/eldre/eldreomsorg/tonsberg-i-2030-43-prosent-flere-over-80-ar-enn-i-dag-hvordan-skal-vi-mote-eldrebolgen/o/5-76-614341
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47/2017 Revisjon av inn/ut avtale; forhandlinger om samarbeidsavtale om Helhetlige 

samhandlingsforløp.   
 
Konklusjon 

- Kjennelsen fra den nasjonale tvisteløsningsnemdas sak fra Møre og 
Romsdal legges ved referatet.  

- Det tas kontakt med nettverk for tjenestekontorene mht å sikre at 
samtlige krav i forskriften, og aktuell samarbeidsavtale, blir etterfulgt 
og kvalitetssikret før fakturering  for overliggere godkjennes.  

- Det innhentes juridisk råd om mulighetene for å etterprøve 
betalingskrav 

 

 

48/2017 Lederforum Helse og samarbeid med SiV. Politisk  orientering  
 
Konklusjon 
Forslag til politisk orientering  godkjennes  
 

 

49/2017  Avtale, vertskommunesamarbeid. Forslag til revidert avtale 
 
Konklusjon 
Lederforum slutter seg til forslag til revidert avtale om 
vertskommunesamarbeid. Det bes om en juridisk vurdering av hvorvidt 
avtalen må være en vertskommuneavtale, eller om det kan være en 
samarbeidsavtale.  
 

 

50/2017 
 
 

Styringsinformasjon/ samhandlingsstatistikk  
 
Konklusjon 

1. Det vil være nyttig for samhandlingen å få nøkkeltall/ 
styringsinformasjon om;  

- epikrisetid, sammenlignet med andre helseforetak 
- brudd/skader 
- multisyke 
- brukeropplevelse 
- psykisk helse og rus?   

 
2. Informasjon og gjennomgang av statistikkportalen til HSØ;  

Hver kommune melder inn ønske til Siri, som tar kontakt med 
statistikkansvarlig i Helse Sør- Øst for å avtale videre oppfølging 
av presentasjonsdagen 22 august for kommunene.  

 

 

51/2017 
 

SU saker  
 
Konklusjon.  
Sigmund Skei, Tønsberg kommune  forstsetter som 
kommuneoverlegerepresentant i SU 
 
Strategisk møteplass/samhandlingskonferanse 

 

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


                       
 Lederforum Helse   

 

Forslag til tema;   
Samhandlingskonferansen;  

Pårørende (eks. Larvik )  
Forbedringsteam  
 

Strategisk møteplass;  
- Utviklingsplanen/nye samarbeidsmodeller - politiker 
- HP 2018, Legges fram etter forslag fra SU   

 
Er det aktuelt å be SiV om en redegjørelse om den problemstillingen som 
framkommer i styresak 36, i neste SU?  
SiV reduserte med 26 senger tidlig i 2017.  
 
I SiV styresak 36, Rapportering mai: 
 

 
 
 

52/2017 Representant for Fagråd Helse Sør-Øst . TSB  
 
Konklusjon 
Saken ble utsatt, og følges opp pr epost.   
 

 

53/2017 Samarbeidsrutine, pasienter (pasientforløp for kroniske og akutt syke) med 
egen bemanning som krever opplæring/kompetanse som f.eks. trakeostomi 
 
Konklusjon 
Lederforum tar initiativ overfor SU til at det oppnevnes en arbeidsgruppe med 
representanter fra kommune, SiV og brukere med følgende oppgave;  
 
Avklare ansvar og rutiner for pasienter der det kreves omfattende, 
kompetanseoverføring/ veiledning fra 2.linjetj enesten.   
Forslag til rutine legges fram som oreinteringssak til SU 23. november.    
 

 

54/2017 Høstens møteplan/ tema   
 
Konklusjon 
28 september,Tønsberg  
Tema; utviklingsplanen/ modellutvikling  og kommunesammenslåing 
 
26 oktober, Holmestrand 

 

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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Tema; storforbrukere/ multisyke, kunnskapsoppsummering   
 
30 november, Horten Tema; Forløp rehabilitering  

55/2017 Eventuelt  
1. Kompetanse og innovasjonsmilder. Hva ligger til grunn for FM 

vurdering?  
Konklusjon 
Lederforum ønsker en forventningsavklaring mht framtidige søknader 
og strategi for satsing. Stein tar initiativ til en samtale overfor 
Fylkesmannen  angående samordning og prioritering  
 

2. Karen slutter. Valg av leder/representanter til AU blir sak i siste 
Lederforum før nyttår.  

 

 

 
Neste møte: 28 september. Tønsberg    
 
 

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

