
 

 
 

 

 

Referat 
 

Møte: Strategisk 
samarbeidsutvalg (SSU) 

Tilstede: Grete Syrdal, Bærum kommune  
Aud Hansen, Asker kommune 
Kari Hesselberg, Øvre Eiker 
kommune 
Ulrich Spreng, Vestre Viken 
Trine Olsen, Vestre Viken 
Rune Kløvtveit, brukerrepresentant 
Tiril Bringsrud Svensen, Norsk 
sykepleier-forbund, Håvard Vika, 
fastlegerepresentant; 
Heidi Taksrud, Vestre Viken (for 
Kirsten Hørthe) 
 
Arbeidsutvalg: 
Christine Furuholmen, Vestre Viken, 
Grete Syrdal, Bærum kommune, 
Randi Klemetsen, 
Kommunehelsesamarbeidet,  
Trine Lise Mørk 
Kommunehelsesamarbeidet; Eli 
Fossan Rasmussen, Vestre Viken 
 

Møtedato: 12.09.22 
Tidspunkt: 13.00-15.00 
Sted: Grønland 32, Drammen 
Møteleder:  Ulrich Johannes Spreng 

Referent: Eli Fossan Rasmussen Forfall: Kirsten Hørthe, Vestre Viken 
 
 

Saksnr. Beskrivelse/oppfølging/vedtak Ansvar Tidsfrist 
17/2022 Innkalling med saksliste ble godkjent.  

 
  

18/2022 Referat fra møtet 09.05.22 ble godkjent. 
 

  

19/2022 Bruk av Vestre Vikens øremerkede 
samhandlingsmidler i Helsefellesskapet 
 
Christine orienterte om pågående prosjekter og 
forslag til bruk av midlene i 2022. Forslaget legger til 
grunn: 

 Vi prioriterer tiltak rettet mot skrøpelige 
eldre og pasienter med flere kroniske lidelser 

 Tiltak med potensial for spredning og 
erfaringsutveksling i helsefelleskapet 
vektlegges 

 Asker- og Bærum kommune og Bærum 
sykehus får midler til å videreføre pågående 
prosjekt skrøpelige eldre. Opplæring av 
helsepersonell og erfaringsutveksling i 
helsefelleskapet inngår i dette. 

  



 

 
 

 

 

 Kongsberg sykehus får midler til å etablere 
pasientsentrerte tjenester i samarbeid med en 
eller flere kommuner 

 Hvert av prosjektene får 716 000 kroner 
 Begge sykehus må utarbeide en plan for bruk 

av midlene som må godkjennes i det lokale 
samarbeidsutvalget  

 
Vedtak:  

 Strategisk samarbeidsutvalg slutter seg til 
forslaget om bruk av Vestre Vikens 
øremerkede samhandlingstilskudd. 

 Strategisk samarbeidsutvalg ber LSU 
Kongsberg og LSU Asker og Bærum forankre 
og følge opp de to omtalte prosjektene. 

 Strategisk samarbeids ber om årlig 
rapportering for pågående 
samhandlingsprosjekt 

 
14/2022 Samarbeidsprosjekt Digital hjemmeoppfølging 

(DHO) 
SSU besluttet i forrige møte at å sende en søknad fra 
helsefelleskapet. Asker kommune søkte på vegne av 
fire kommuner og Vestre Viken, og Helsedirektoratet 
har innvilget 1 million kroner (vedlegg) 
Partene er i ferd med å etablere et prosjekt med 
oppstart rundt Drammen sykehus. Det vil bli brukt en 
ekstern prosjektleder i samarbeid med Helse Hub. 
 
Strategisk samarbeidsutvalg diskutere 
fordeler/ulemper med digital hjemmeoppfølging og 
hvordan vi kan måle hvem som får gevinster. 
 
DHO foreslås som tema på Partnerskapsmøtet. 
 

22_21875-4Innvilger 

tilskudd til Digital hjemmeoppfølging - Vestre Viken over statsbudsjettet 2022 kap. 762, post 63 og kap. 762, post 70.pdf
 

 

  

05/2022 Strukturert kompetansearbeid 
Oppfølgingssak  
SSU ba i arbeidsutvalget i forrige møte å komme med 
en sak om strukturert kompetansesamarbeid: 

- Hva ønsker vi med gjensidig 
kompetansesamarbeid? 

- Hva trenger vi for å samarbeide systematisk 
om kompetanse? 

AU 5. desember 



 

 
 

 

 

 
Det var enighet i møtet om at bestillingen er uklar og 
kan tolkes på ulik måte.  
 
Strategisk samarbeidsutvalg ber om at en oversikt 
over dagens kompetansesamarbeid og at hvert enkelt 
LSU område gir en tilbakemelding på hva vi gjør i dag. 
Arbeidsutvalget sender en forespørsel til LSUenes 
arbeidsutvalg. 
 

 
20/2022 Partnerskapsmøtet 17. mars 2023 

Strategisk samarbeidsutvalg diskuterte innhold, form 
og tema på møtet som skal være fysisk. Det er viktig 
at møtet oppleves relevant for politikerne. Psykisk 
helse ble trukket frem i tillegg til digital 
transformasjon. 
 

 OU avdelilingen i Vestre Viken bistår med 
organisering og gjennomføring av møtet. 

 Brukerutvalget og fastlegerepresentant 
involveres i planleggingen 

 AU er programkomite og kommer tilbake med 
et forslag til neste møte. 

 
  

AU 24. oktober 

21/22 Forslag til felles lederutvikling  
v/avdelingssjef Morten Støldal 
 
I Vestre Viken arbeides med et felles 
lederutviklingsprogram for avdelingssjefer (nivå 3). 
Programmet er for ledere i Vestre Viken og 
Sykehuspartner i tillegg til at det er ønskelig å invitere 
med kommunale ledere. Målet er at dette 
lederutviklingsprogrammet etter hvert skal bli et 
etterspurt program, og at det vil bli venteliste for å 
komme med. Det er tenkt at første samling vil være 
sen vår/tidlig høst 2023. 
  
Det var positive tilbakemeldinger på forslaget og en 
kort diskusjon av hvem som er aktuelle ledere i 
kommunene og hvordan rekruttering skal skje. 
 
Vestre Viken kommer tilbake med mere informasjon   

Vestre 
Viken  

Høst 2022 

 Neste møte 24. oktober blir digitalt 
Siste møte i år 5. desember blir et fysisk møte i 
Vestre Vikens lokaler, Grønland 32, Drammen 

  

 


