Referat
Møte:

Strategisk
samarbeidsutvalg (SSU)
Møtedato: 09.05.22
Tidspunkt: 13.00-15.00
Sted:
Grønland 32, Drammen
Møteleder: Ulrich Johannes Spreng

Tilstede: Grete Syrdal, Bærum kommune
Christoffer Boge, Hallingdal (for Aud
Hansen)
Kari Hesselberg, Øvre Eiker kommune
Kirsten Hørthe, Vestre Viken
Ulrich Spreng, Vestre Viken
Trine Olsen, Vestre Viken
Rune Kløvtveit, brukerrepresentant
Kristin Steinat, Norsk sykepleierforbund (for Tiril Bringsrud Svensen)
Håvard Vika, fastlegerepresentant;
Arbeidsutvalg:
Christine Furuholmen, Vestre Viken
Randi Klemetsen,
Kommunehelsesamarbeidet,
Trine Lise Mørk
Kommunehelsesamarbeidet; Eli
Fossan Rasmussen, Vestre Viken

Referent:

Christine Furuholmen/Eli
Fossan Rasmussen

Forfall:

Heidi Taksrud og Kristine Kleivi
Sahlberg møtte på sak
Aud Hansen, Asker kommune
Tiril Bringsrud Svensen

Saksnr.
10/22

Beskrivelse/oppfølging/vedtak
Innkalling med saksliste ble godkjent.

11/22

Referat fra møtet 21.03.22 ble godkjent.

05/22

Strukturert kompetansearbeid
Det er enighet om at gjensidig kompetansesamarbeid er
viktig i helsefelleskapet. Vestre Viken ønsker en felles
utredning av muligheter og kostnader i
Kompetansebroen, mens kommunene per i dag ikke
ønsker å gå inn på en løsning som innebærer i
økonomiske forpliktelser.
SSU ber arbeidsutvalget komme tilbake med en sak om
strukturert kompetansesamarbeid:
- Hva ønsker vi med gjensidig
kompetansesamarbeid?
- Hva trenger vi for å samarbeide systematisk om
kompetanse?

Ansvar

Tidsfrist

AU

12.09.

12/22

Statusrapportering fra faglig samarbeidsutvalg Barn
og unge.
Leder av utvalget, avdelingssjef BUPA, Heidi Taksrud,
orienterte.
Viktige tilbakemeldinger til SSU:
1. medlemmene har uklare og ulike forventninger
2. det er krevende å starte arbeidet med digital
møteform
3. deltakere fra oppvekst er ikke kjent med
helsefelleskap og møtestrukturen i
helsesamarbeidet
HT vektla at dette er utfordringer som kan løses og at
utvalget har en unik mulighet til bidra til gode tjenester
til barn og unge.
SSU takket for godt arbeid og gode innspill som har
overføringsverdi til andre utvalg, og hadde ingen
innsigelser til utvalgets arbeid med mandatet.
Vedlegg: Presentasjon

13/22

Vurderingsgaranti for barn og unge
Heidi Taksrud orienterte om dialogbasert inntak i
samarbeid med kommunene i Vestre Viken og modellen
All-Inn på Ahus. Vestre Viken ønsker å videreutvikle
dialogbasert inntak for å tilfredsstille kravet om
vurderingsgaranti. HT foreslo videre at dette tas opp i
faglig samarbeidsutvalg for barn og unge og at det
arrangeres en dialogkonferanse til høsten.
SSU tok saken til orientering.

14/22

Vedlegg: Presentasjon
Digital hjemmeoppfølging
Avdelingssjef forskning og innovasjon, Kristine Kleivi
Sahlberg orienterte om Vestre Vikens program Digital
hjemmeoppfølging. Kommunene har to representanter i
programstyret. Flere av prosjektene er samarbeid med
en eller flere kommuner.
Helsedirektoratet lyser ut øremerkede tilskudd til
samarbeid mellom kommuner og helseforetak.
https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/digitalhjemmeoppfolging-av-kronisk-syke
Det er en prosess for å søke midler til samarbeid om
KOLS pasienter på mellom kommunene Drammen, Asker
og Lier og Drammen sykehus.

Det var enighet i SSU om å ha fokus på
samarbeidsprosjekt som har potensial for spredning og
kompetansedeling. Det var videre enighet om at det er
viktig å ha flere prosjekt i prosess.
15/22
16/22

Vedlegg: Presentasjon
Beredskap flyktninger fra Ukraina
Kort orientering.
Eventuelt
Det var ingen saker.
Neste møtet blir 12. september i Drammen, Grønland
32, møterom Tyrifjord.

