Referat
Møte:

Strategisk
Samarbeidsutvalg (SSU)
i Helsefelleskap Vestviken
Møtedato: 14.06.2021
Tidspunkt: 12.30-14.00
Sted:
Skype
Møteleder: Grete Syrdal

Til
stede:

Grete Syrdal, Bærum kommune, Aud
Hansen, Asker kommune, Kari
Hesselberg, Øvre Eiker kommune,
Trine Olsen, Bærum sykehus, Kirsten
Hørthe, klinikk psykisk helse og rus,
Ulrich Spreng, Vestre Viken, Rune
Kløvtveit, Brukerutvalget Vestre
Viken, Håvard Vika,
Fastlegerepresentant, Astri Isene
Tillitsvalgtes representant. Til sak
17/2021 Helga Tharaldsen, Asker
kommune

Referent:

Forfall:

Tiril Bringsrud Svensen, Tillitsvalgtes
repr.

Saksnr.

11/2021

12/2021

Randi Klemetsen

Beskrivelse/oppfølging/vedtak
Innkalling/agenda og saker til evt.
To saker er forhåndsoppsatt til evt.
Innledningsvis i møtet blir det bedt om at møtet den
23.08 flyttes til den 06.09. Dette får tilslutning og
møteinnkallingen blir endret i kalender
Referat fra møtet 15.02 godkjent
Prioritert satsningsområdet Barn og unge i
Helsefelleskapet

04/2021

Vedtak: SSU gir tilslutning til mandatet, og oppstart av
utvalget før sommeren med første statusrapport i SSU
18.10.2021
(Vedlagt versjon med godkjenningsdato)
Samarbeid om kommuneturnus for LIS1.
Vedtak: SSU gir tilslutning til avtalen.

13/2021

(versjonen lagt ved møteinnkallingen var korrekt, men
hadde med angitte kommentarer. For ordens skyld legges
den på nytt til i referatet, uten kommentarer)

14/2021

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester
(USHT, Viken Buskerud)

Ansvar

Tidsfrist
Sendt
14.06

Vedtak: SSU tilslutter seg forslaget om at Helsefelleskap
Vest-Viken sender en anmodning til Helsedirektoratet. AU
utformer denne
Orientering om rehabilitering av personer med covid19
Presentasjon v/Ulrich Spreng.
Vestre Viken har plan for systematisk oppfølging av
pasientene som har vært innlagt. Dette på bakgrunn av
sannsynligheten for vedvarende funksjons- og
livskvalitetstap over tid for denne gruppen. Vestre Viken
holder fastlegene informert om tiltak knyttet til
oppfølging og erfaringer.
15/2021

Møtet drøfter oppfølgingen av pasientene som ikke har
vært innlagt, men som gir grunnlag for bekymring knyttet
til long covid prognose.
Det foreligger ikke noe plan for felles kartleggingsarbeid
knyttet til denne gruppen, men dette tenkes planlagt i
noen av kommunene.
Det er enighet om at et felles tiltakspunkt er informasjon
ut til brukerne om eksisterende tilbud. Nasjonal veileder
peker også på at det er viktig for at de skal ta kontakt med
fastlege. Og derfra til videre opptrening eller
rehabilitering i hhvs kommune- eller
spesialisthelsetjenesten.
Tildeling samhandlingsmidler Vestre Viken HF 2021

16/2021

Det foreslå til møtet et forslag fra Vestre Viken om bruk
av helseforetakets øremerkede samhandlingstilskudd.
Midlene forutsettes brukt i henhold til intensjonene i
helsefelleskapet med vekt på de fire prioriterte
pasientgruppene. Helse Sør-Øst forutsetter at bruk av
midler skal godkjennes av samarbeidsutvalget med
kommunene. På grunn av den spesielle situasjonen med
covid 19 har det vært mindre tid enn ønsket på dialog
med samarbeidskommunene om utforming av tiltak.
Forslaget innebærer støtte til i alt 10 samhandlingstiltak
fordelt på klinikk psykisk helse og rus, klinikk Drammen, Bærum og - Ringerike (inkludert HSS). Noen av de
foreslåtte tiltakene er allerede forankret i LSU eller
gjelder vedtatt satsing som Fact voksen og Fact ung.
Forslag 2,3, 5, 7 og 9 krever en videre prosess og
forankring med samarbeidskommunene før de får midler.
Begge parter uttrykte ønske om en mer forutsigbar
involverende prosess hvor helsefelleskapet kan gi

Sendt

sterkere føringer for bruk av øremerkede
samhandlingstiltak. Noen kommuner ønsker i sterkere
grad å komme med føringer og forslag til
samhandlingstiltak. Det ble vist til andre helsefelleskap
hvor dette gjøres.
Vedtak;
•
SSU tilslutter seg forslaget til prioritering i
saksfremlegget.
•
AU utarbeider forslag til prosess for utlysing og
prioritering av øremerkede tilskudd.
Samarbeid om tiltak for personer med psykisk helse
og rus problematikk
Presentasjon v/Kirsten Hørthe
Vedlagt i referatet

17/2021

Utfordringsbildet er en markant økning av henvisninger
fra 2020 til 2021. Flere tiltak er iverksatt. Gode tiltak er
igangsatt i samarbeid med kommunene i form av
dialogbaserte inntak og Fact Ung. Samtidig etterlyser
Vestre Viken en koordinert innsats i samarbeid med
kommunene.
Kommunalsjef oppvekst Helga Tharaldsen fra Asker
kommune orienterte om at utfordringsbildet er
gjenkjennbart også i kommunene. Det tydeliggjøres et
behov for mere treffsikre tiltak, felles arenaer for
samhandling og felles kunnskap og data. Det vil være
ulikheter både på utfordringer og muligheter i hver
kommune.
Møtet gir innspill om at dette er et sentralt tema for N3
barn/unge å jobbe med.
Det gis en kort orientering om tildelte midler (3,6 mill) til
Fact-ung. Det må parallelt med tildelte midler fra begge
parter jobbes med å planlegge for drift uten eksterne
tilskudd.
På bakgrunn av liten tid ble begge sakene utsatt til
neste møte

Evt

Fastlegerepresentasjon i helsefellesskap
Kort orientering om kompensasjon, og prosess i
samarbeid med Legeforeningen og KS v/Grete Syrdal
- Kort orientering om prosess samlokalisering av legevakt
og videoprosjekt AMK i Drammensregionen v/Ulrich
Spreng

