
 

 
 

 

 

 

Referat  
 

Møte: Strategisk 
Samarbeidsutvalg (SSU) 
i Helsefelleskap Vest-
viken 

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, Håvard 
Vika, Fastlegerepresentant, Elisabeth 
Kaasa, Vestre Viken. 
 
Arbeidsutvalg: Grete Syrdal, leder av 
SSU, Christine Furuholmen, 
samhandlingssjef Vestre Viken, 
Elisabeth Kaasa, Vestre Viken, Eli 
Fossan Rasmussen, Vestre Viken, 
Randi Klemetsen, koordinator KHS 

Møtedato: 22.11.2021 
Tidspunkt: 12.30-14.00 
Sted: Teams 
Møteleder:  Grete Syrdal 

Referent: Randi Klemetsen Forfall: Hilde von Hafenbrädl Antoniusen, 
Tillitsvalgtes repr. 

 
Agenda: 
 

 

Saksnr. Beskrivelse/oppfølging/vedtak Ansvar 
Tids-
frist 

32/2021 

Innkalling og agenda godkjent. 
AU sitt forslag om å avlyse SSU den 13.12 fikk tilslutning.  
En sak til evt 
Referat fra SSU den 18.10 er godkjent 

Avlysning 
er sendt 

 

33/2021 

Erfaringer og refleksjon 
AU ønsket en erfaringsutveksling om arbeidsform i SSU, 
og tar med seg innspillene til videre arbeid.  
Konklusjon; 
Størrelsen på SSU i den nye strukturen er riktig, og 
fremmer dialog og produktivitet.  Forankring bakover i 
egen organisasjon kan være utfordrende, særlig for 
fastlegerepresentanten. Sikre tilknytningen mellom SSU 
og LSU blir viktig i det videre arbeidet med 
helsefelleskapet. Fastlegerepresentasjon og 
brukerrepresentasjon på flere nivå er verdifullt.  

 
  

 
 

34/2021 

Årshjul 2022 
Aktuelle tema som kom frem; 

• Videreutvikle fokus på de 4 pasientgruppene som 
fremheves i Nasjonal helse og sykehusplan.  

• Digitalisering  
• Ta i bruk kunnskap som er utviklet i andre 

helsefelleskap. 

  



 

 
 

 

 

 

• Sikre gode forankrings prosesser i 
helsefelleskapet mellom SSU – LSU og mellom SSU 
og de faglige samarbeidsutvalgene som er nedsatt. 

Konklusjon;  
AU utarbeider et utkast til årshjul 
 

35/2021 

Partnerskapsmøte 
Det kom ingen kommentarer til forelagt skisse.  
Konklusjon;  
AU arbeider videre med dette som utgangspunkt. 

  

36/2021 
Utviklingsplan Vestre Viken 
Status dokument vedlagt 

  

EVT 

Rådgivende medisinskfaglig utvalg v/ fastlegerepr. 
Det er etablert fire utvalg knyttet til hvert av sykehusene. 
Det ble fremmet forslag om en samordning av det som er 
felles, og kan komme hele helsefelleskapet til nytte.  
Modellforslag ble drøftet.  
Konklusjon; 
AU arbeider videre med saken i samarbeid med 
fastlegerepresentanten 

  

 

Dette var siste møte i SSU ledet av KHS i denne 
omgang. I hht overordnet samarbeidsavtale rullerer 
ledelsen mellom kommuner og helseforetak etter 2 år. 
Grete Syrdal ble takket for god møteledelse.  
Vestre Viken ved Ulrich Spreng overtar nå ledelsen av 
SSU.  

  

 


