Referat
Møte:

Strategisk
samarbeidsutvalg (SSU)
Møtedato: 24.10.22
Tidspunkt: 13.00-15.00
Sted:
Teams
Møteleder: Ulrich Johannes Spreng

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;
Kirsten Hørthe, Vestre Viken
Arbeidsutvalg:
Christine Furuholmen, Vestre Viken,
Grete Syrdal, Bærum kommune,
Randi Klemetsen, Kommunehelsesamarbeidet, Trine Lise Mørk
Kommunehelsesamarbeidet; Eli
Fossan Rasmussen, Vestre Viken
Til sak:
Cathrin A. Leinhardt, Bærum
Kommune, Nina Helen Mjøsund og
Bror Just Andersen, Vestre Viken

Referent:

Eli Fossan Rasmussen

Forfall:

Saksnr.

Beskrivelse/oppfølging/vedtak

23/22

Innkalling med saksliste godkjent

24/22

Referat fra møtet 12.09.22 godkjent

25/22

Statusrapport for FACT-satsingen i Helsefellesskapet
Konst. Avd. sjef og forskningssjef FOU, Vestre viken, Nina
Helen Mjøsund presenterte resultatene av evalueringen.
Det er utarbeidet egne rapporter for hvert DPS-område,
og materialet kan legges frem i LSU i samarbeid med
avdelingssjef DPS.
2 vedlegg: Evaluering og statusrapport

Ansvar

Tidsfrist

26/22

Status etablering av faglig samarbeidsutvalg (FSU) for
voksne med alvorlig psykisk lidelse og rus
Leder av utvalget, tjenesteleder i Bærum kommune,
Cathrin A. Leinhardt, orienterte.
Første møtet ble, grunnet pandemi, gjennomført digitalt
10. februar 2022. Noen av tilbakemeldingene og erfaring
fra møtet:
- Medlemmene har uklare og ulike forventninger
- Det er krevende å starte arbeidet med digital
møteform
- Medlemmene var usikre på om de var rette
person til utvalget
Leder og sekretær for utvalget har fått mange gode råd fra
FSU Barn og unge, og har derfor også foretatt individuelle
samtaler med medlemmene. Opplever nå et helt annet
engasjement og interesse fra medlemmene. Det første
fysiske møtet er satt til 9. desember 2022 på Sandvika
Rådhus.
SSU slutter seg til at det er viktig at det tas hensyn til hva
medlemmene mener er hovedutfordringer, og at man
deretter foretar en prioritering.
Vedtak: SSU tar saken til etterretning. Lengden på
perioden for leder og sekretær forlenges til å gjelde to år
fra 1. november 2022 til 1. november 2024.
Vedlegg: Presentasjon

14/22

Dagens DHO: Vestre Viken – et virtuelt sykehus
Ulrich J. Spreng orienterte om det virtuelle sykehuset.
Vestre Viken samler alle sine digitale/virtuelle tjenester i
et virtuelt «hus». Det er virtuell grunnsteinsnedleggelse
for det virtuelle sykehuset 1. november 2022.
Vedlegg: Presentasjon

22/22

Partnerskapsmøtet 17. mars 2023 på Sundvollen
hotell
Forslag til program ble presentert. Enighet om strukturen
i programmet. Brukerrepresentant spiller inn om
forebyggende arbeid/helsekompetanse burde vært en
bolk/sesjon i partnerskapsmøtet for å øke
helsekompetansen i befolkningen. Viktige punkt er
folkehelse- og livsstil- og brukerperspektivet. AU jobber
videre med programmet. Saken tas opp i neste SSU-møte
før Partnerskapsmøtet.

27/22

Henvendelse fra Holmestrand kommune og
deltakelse i Helsefellesskapet Vest-Viken
Vestre Viken har mottatt henvendelse fra Holmestrand
kommune v/ordfører. Et enstemmig kommunestyre i
Holmestrand har ønske om deltakelse i helsefellesskapet
Vest-Viken. Henvendelsen tas opp i neste SSU.
Neste møte 5. desember blir et fysisk møte i Vestre
Vikens lokaler, Grønland 32, Drammen

5.12.22

