Referat
Møte:

Strategisk
Samarbeidsutvalg (SSU)
i Helsefelleskap Vestviken
Møtedato: 17.12.20
Tidspunkt: 16.00-17.00
Sted:
Skype
Møteleder: Grete Syrdal
Referent:
Randi Klemetsen

Til
stede:

Kirsten Hørthe, Ulrich Spreng, Grete
Syrdal, Rune Kløvtveit, Kari
Hesselberg, Aud Hansen, Christine
Furuholmen

Forfall:

Trine Olsen, Elisabeth Kaasa (AU VV)

Agenda:
Konstituering av SSU
Saksnr.
01/2020

02/2020

Beskrivelse/oppfølging/vedtak

Tidsfrist

AU

før jul

Referat fra OSU 23. desember
Godkjent
Merknad fra tillitsvalgte om representasjon i SSU.
Tilbakemelding er kommet fra de tillitsvalgte om et
ønsker om å være representert på nivå 2, Strategisk
samarbeidsutvalg, slik de tidligere har vært representert i
OSU.
Forslag om å imøtekomme behovet for informasjon med
to årlige kontaktmøter er lansert.
Vedtak:
De tillitsvalgte inviteres bredt inn på det årlige
Partnerskapsmøtet, nivå 1.
De tillitsvalgte inviteres inn til Strategisk
samarbeidsutvalg, nivå 2 med en representant. De må
selv bli omforent om hvem det skal være.

03/2020

Ansvar

Representasjon på nivå 2, Lokale samarbeidsutvalg
overlates til drøfting i de enkelte LSU (jfr. Overordnet
samarbeidsavtale 5.3. Vedlagt)
Arbeidsform og møtehyppighet for SSU - forslag til
årshjul
N1 – Opprinnelig forslag om februar 2020 er urealistisk
p.a. Pandemien.
Nytt forslag fredag før palmesøndag. 26.03.2020 eller
09.04 kl.09-12, 3 timer.
N2 – Mandager som møtedag videreføres. Det planlegges
med to SSU før N1. Møtetid 1 ½ time.

Tidspunkt
sjekkes
ut

Arbeidsutvalg- målet med utvalgets arbeid er å sikre en
«rød tråd» mellom nivåene i Helsefelleskapet.
Både ledelse og faglig legitimitet må derfor sikres i tillegg
til saksforberedende arbeid.
AU tar med seg innspill fra møtet, til arbeidet med utkast,
som legges frem i neste møte
Utkast til mandat legges frem på neste møte.

04/2020

Prioriterte innsatsområder i Helsefelleskapet
Samarbeidsstyret KHS har gitt tilslutning til igangsetting
av FACT ungt og felles inntaksteam.
AU kommer tilbake til et saksfremlegg vedrørende
oppstart av barn/unge som prioritert område.
EVT
Informasjon
Vaksiner fordeles via sykehusapotekene. Kommunene får
nærmere beskjed om dette.
Vedlagt er kontaktinformasjon til sykehusapotekene i
VV. (Denne er også formidlet til Samarbeidsstyret
KHS 21.12.2020)

0/2020

Grete,
Christine,
Randi

Utskrevne pasienter fra sykehus som har vært
positive
Det har vært erfart at pasienter som har vært positive på
Covid-19 har vært utskrevet til kommunen.
VV screener ikke alle inneliggende pasienter. Kun de som
er i risiko og de med symptomer. Hurtigtester vil trolig
ikke være sensitive nok for de ikke-symptomatiske
pasientene.
Overføring av pasienter mellom sykehus og kommunal
omsorg er en utfordring begge veier.
Det oppfordres til å ta opp problemstillingen i de
lokale samarbeidsforaene mellom sykehus og
kommuner.

AU

