
 
 

 

Referat 
 

Møte: Styringsgruppe 
Utviklingsplan 

Tilstede: Halfdan Aass  
Finn Egil Holm  
Ørjan Angel Sandvik  
Tom Frost (for Joan Nygard) 
Anita Haugland Gomnæs  
Tom Henri Hansen 
Toril Krogsund 
Kristin Nilsen  
Rune A Abrahamsen 
Marit Lund Hamkoll 
 
 

Møtedato: 15.mai 2017 
Tidspunkt: 11-13 
Sted: Rosenkrantsgt.11, 

Drammen 
Møteleder:  Nils Fredrik Wisløff  

 

Referent: Cecilie Søfting Monsen Forfall: Cecilie P. Øien, Joan S. Nygard 
 

 
Agenda: 

 Status utredningsarbeid 
 Workshop med kommunene 9. juni 
 Innspill fra kommunene på samhandlingsområder 
 Eventuelt 

 
 

Saksnr. Beskrivelse/oppfølging/vedtak Ansvar Tidsfrist 
 Nils Fr. Wisløff gjennomgikk presentasjonen ( se vedlegg 

til referatet) jamfør punktene 1-4 i agendaen. 
 

  

 Status utredningsarbeid 
VVHF gjør forberedende arbeid med å kartlegge 
faktagrunnlag. Deretter etableres arbeidsgrupper hvor 
kommunene inviteres til deltakelse. 
Det legges vekt på tilbudet til barn og unge. 
 
Evaluering av konsekvenser for flytting av 
akuttkirurgien (Kongsberg): 
Funksjonsfordelingen ligger fast. Det kan utføres en 
faglig evaluering i forarbeidet. Ønskelig å presisere når i 
prosessen denne evalueringen skal utføres. 
 
Vurdere tidslinjen for videre prosess; 
styringsgruppemøte i september bør ev flyttes til august. 
Prosjektet ser på videre fremdriftsplan. 
 
Rehabilitering – nødvendig å involvere kommunene. 
 
Hjerneslag – prosjekt behandlingslinjer hjem til hjem. Et 
arbeid som har pågått over lengre tid. Kommunene har 
vært involvert. Dette arbeidet danner grunnlaget som 
forberedende arbeid.  
 

  



 
 

 

Prehospitale tjenester – Utfordringer: 
 Samlokalisering av nødetatene fjernes, 113 er 

igjen alene.  
 Kommunestrukturen endres, ambulanse-

tjenesten for Asker og Bærum sett i sammenheng 
med den nye storkommunen Asker.  

 
 Workshop med kommunene 9.juni - rehabilitering 

Alle 26 kommuner invitert. 
Kunnskapssenteret i Asker. 
Forslag kom opp om å diskutere deltakelse i 
arbeidsgruppen etter workshopen. 
 

  

 Innspill fra kommunene på samhandlingsområder 
10 kommuner samt Buskerud fylkeskommune har sendt 
høringssvar. 
 
Vedr radiologisk vakt Kongsberg sykehus; sykehuset har 
radiologivakt, men bildene tolkes på Drammen sykehus. 
 
Vedr kapasitet; de nye tallene på befolkningsstatistikk 
kom i januar/februar i år er lagt til grunn for alle 
beregninger og dimensjoneringer. 
 

  

 Eventuelt 
Tom Henri: 
Identifisere fagområder for å se på konsekvenser inn i 
fremtiden. Hva kan desentraliseres/sentraliseres. 
 
Kristin: 
Overrasket over lite tilbakemeldinger fra kommunene. 
Prosess videre? 
 
Prosjektet sender ut AHus sin plan for gjennomsyn for å 
vise nivået på deres plan. 
 

  

 Neste møte 14.juni – slås sammen med møtet i  
september. NY DATO: 25.august. 
Ny innkalling kommer. 

RAA  

 


