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Til SUs faste medlemmer 

Tema Møte i Samhandlingsutvalget 

Dato/sted 21.9.17. SIV  

Vedlegg 
- Program for konferanse samhandlingsforløpet 19 oktober  
- Presentasjoner fra sak 27, Framdrift Handlingsplan 2017 
- Presentasjon sak 29 Utviklingsplan, SiV  

Referent Siri Jensen 

 
 
Referat  

Saksnr.  Ansvar 

2017.21 Godkjenning av innkalling og dagsorden  
 
Konklusjon 
Innkalling og dagsorden godkjent 

 

2017.22 Godkjenning av referat fra 18.5.17 
 
Konklusjon 
Referatet godkjent 

 

2017.23 Representasjon, roller og myndighet i SU 
 
Konklusjon 
Kommunalsjefer/- direktører møter i SU med rådmannens myndighet, 
klinikksjefer møter med administrative direktørs myndighet, og har forslag- 
og stemmerett. Alle andre representanter har forslag- og talerett.   
 
Brukerrepresentasjonen i SU utvidet formelt fra 1 til 2 personer.  
Justeringene tas inn i neste revisjon av Overordnet samarbeidsavtale.  

 

2017.24 Kompetansedeling og samarbeid.  
Mandat for kompetanseutvalg i Vestfold 
 
Konklusjon 

- Det etableres et kompetanseutvalg for helse i Vestfold - med det 
mandat som følger saken.  

 

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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- Representantene skal utnevnes fra ledernivå 3 i SiV, og 
virksomhetsledernivå i kommunene, og konstituerer seg selv.  

- Kompetanseutvalget bes om å videreforhandle mandatet for å spisse 
oppdraget i samsvar med hovedfunn og konklusjoner i strategisk 
kartlegging 2016.  

- Det rapporteres til SU første gang før sommeren 2018.   

2017.25 Strategisk møteplass og forslag til program for samhandlingskonferansen 
 
Konklusjon 
Sekretariatet ferdigstiller program for den strategiske møteplassen og 
samhandlingskonferansen, og sender invitasjon til aktuelle målgrupper så 
raskt som mulig. Seksjonssjef Anders Vege v seksjon for kvalitetsutvikling i 
Folkehelseinstituttet blir en av innlederne på samhandlingskonferansen.  

 

2017.26 Felles styringsinformasjon 
 
Konklusjon 
SU tar saken til orientering. Første nøkkeltallsrapport legges fram for SU i 
november.  

 

2017.27 Rapportering HP2017 
 

1. Samhandlingsforløp. Program for samling 19 oktober følger 
referatet.  

2. Habilitering 
3. Samhandlingsstatistikk  
4. Akuttmedisinsk kjede  
5. Brukeropplevd kvalitet  

 
Konklusjon 
Framdrift Handlingsplan for 2017 tas til orientering. AU følger opp 
arbeidsgruppenenes anbefalinger i sak til SU i november. Disse sees i 
sammenheng med Handlingsplan 2018.  

 

2017.28 Pakkeforløpene i psykisk helse og rus Utsatt 
  

 

2017. 29 

 

Utviklingsplan  
Konklusjon 
Saken tas til orientering. Partene er positive til videre samarbeid 

 

2017.30 Eventuelt 
1. Referat fra møte med ledere for helsestasjonene i Vestfold – Irene 

 
Konklusjon 
Helsesøstrenes rolle drøftes først i Lederforum  
 

2. Samarbeidsrutine, pasienter (pasientforløp for kroniske og akutt 
syke) med egen bemanning som krever opplæring/kompetanse 
som f.eks. trakeostomi 

 
Avdelingssjef Marit Dahl Mikkelsen, SiV og kommunalsjef Lise T. Aulie 
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samarbeider med oppgave å avklare ansvar og rutiner for pasienter der det 
kreves omfattende, kompetanseoverføring/ veiledning fra 2.linjetjenesten.   
 
Forslag til rutine/ prosedyre  legges fram som orienteringssak til SU 23. 
november.  

  
3. ØHD og vakthavendes lege tilgjengelighet  

 
Konklusjon 
Problemstillingene tas inn i Forum for ØHD og forsøkes løst der.  
 

 
 
 
 


