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Skype
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Randi Klemetsen
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Grete Syrdal, Bærum kommune, Aud
Hansen, Asker kommune, Kari
Hesselberg, Øvre Eiker kommune,
Monica Sneve, Bærum sykehus,
Kirsten Hørthe, klinikk psykisk helse
og rus, Ulrich Spreng, Vestre Viken,
Rune Kløvtveit, Brukerutvalget
Vestre Viken, Håvard Vika,
Fastlegerepresentant, Tiril Bringsrud
Svensen, Tillitsvalgtes repr.
Arbeidsutvalg: Grete Syrdal, leder av
SSU, Christine Furuholmen,
samhandlingssjef Vestre Viken,
Elisabeth Kaasa, Vestre Viken, Hanne
Kristine Tindberg, Vestre Viken,
Randi Klemetsen, koordinator KHS
Trine Olsen

Saksnr.

Beskrivelse/oppfølging/vedtak

18/2021

Innkalling godkjent
En sak spilles inn til evt. Kort orientering om covid-19

19/2021

Referat fra møte 14.06.2021 er godkjent

20/2021

Utviklingsaktiviteter knyttet til akuttmedisinske
kjede i Helsefellesskapet
Inger Lise Hallgren og prosjektleder Mette-Lise Lindland
presenterte.
-Bruk av Videosamtale hos AMK. Konsekvenser så langt er
endring i hastegrad, endring i valg av ressurs.
Samtaletiden har ved bruk av video kun hatt en marginal
økning. Erfaringen er gode og gir økt forbedring av
nødsamtalene, bedre samhandling og mere treffsikker
hjelp til pasientene.
Eierskap til verktøyet er et innovasjonspartnerskap. Det
vil være en fordel om kommunene deltar på samme
løsning, for bedre pasientsikkerhet og mulighet til
sammen å videreutvikle løsningen.
Presentasjon vedlagt.
-Samlokalisering og planer for samarbeid Drammen
legevakt og AMK. Erfaring er innhentet fra København
hvor legevakt og AMK er samlokalisert og kompetanse er
satt i første linje. Gode erfaringer finnes også fra
Helselandsykehuset. Det man ønsker å oppnå i piloten er

Ansvar

Tidsfrist

økt effektivitet gjennom tettere samarbeid mellom
legevakt, AMK, kompetanse og teknologi. Det er også
interessant å se på ulike organisasjonsformer fremover.
Presentasjon vedlagt

21/2021

22/2021

23/2021

24/2021

Avsluttende kommentar;
Nasjonal helse- og sykehusplan peker på den
akuttmedisinske kjede som et av flere oppdrag. En
helhetlig tilnærming til kjeden er derfor viktig å sikre ved
endringer. Helsefellesskapet kan spille en rolle for å bidra
til dette, blant annet ved å holde seg orientert om
utviklingsaktiviteter og status.
Program for digital hjemmeoppfølging (DHO) i Vestre
Viken
Status for arbeidet v/ Amund Leinaas. Presentasjon
vedlagt.
Det er fokus på noen pasientgrupper. Effekter Vestre
Viken er opptatt av, er å inkludere pasienten som
medspiller i egen behandling samt bedre
ressursutnyttelse og mulighet for tidlig intervensjon for
klinikkene.
Innspill fra kommuneperspektiv er at det er veldig
positivt og bra. Det er ønskelig å se nærmere på hvilke
effekter tiltakene kan ha både for helseforetak og
kommuner. Åpne opp muligheter for å tenke synergier.
Samhandlingsperspektivet er viktig i alle prosjekter også
de som ikke er definert som samhandlingsprosjekter. Det
vises til at samhandling på dette området også skjer i
arbeidet med revidering av utviklingsplanen for Vestre
Viken.
AU vurdere innspill i møtet og hvilken rolle
Helsefelleskapet skal ha i dette viktige arbeidet.
Samhandling på feltet psykisk helse- og rus, døgn
Saken ble drøftet med utgangspunkt i saksfremlegget, og
det er et felles uttrykt mål om å sikre helhetlige og gode
overganger mellom omsorgsnivåene.
Vedtak; Det opprettes et faglig samarbeidsutvalg mellom
kommunene og klinikk psykisk helse og rus med
representasjon fra døgnenhetene (Blakstad og ARA).
Oppdrag utarbeides av arbeidsutvalget.
Fastlegerepresentasjon i helsefelleskapet
KS og legeforeningen er kommet til enighet om en avtale
for utnevning og kompensasjon. Avtalen lå vedlagt i
innkallingen.
Utviklingsplan Vestre Viken
Status for arbeidet vil komme fast på agendaen i SSU
møtet fremover, ettersom noen av deloppgavene i

Evt

oppdraget som også er svært sentrale for
helsefelleskapet. Presentasjon av status vedlagt.
Om covid-19 utviklingen i Vestre Viken
v/Ulrich Spreng. Antall innlagte har ligget i gjennomsnitt
på ca 10 pasienter siste tid. Tallet forventes å stige noe.
Antallet analyser er høyt og svartiden har blitt noe lengre.
De fleste får imidlertid svar innen et døgn. Presentasjon
vedlagt.
Kommunene screener også mange personer lokalt, samt
at det jobbes på spreng med vaksinering.

