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Hol, Ål, Nes, Gol, Flå, Hemsedal
Referat fra møte i styringsgruppa for Hallingdal Lokalmedisinske tjenester
Arbeidssted
Hol kommune
Ål kommune
Gol kommune
Hemsedal kommune
Nes kommune
Flå kommune
Hol kommune
Ål kommune
Gol kommune
Hemsedal kommune
Nes kommune
Flå kommune
Repr. kommunelegene
Repr. for fastlegene
Praksiskonsulent
Vestre Viken HF
Vestre Viken HF
Vestre Viken HF
Vestre Viken HF
Vestre Viken HF
Repr. eldrerådene
Repr. brukerorg.
Arbeidstakerrepresentant
Arbeidstakerrepresentant
Andre: Prosjektleder

Navn
Tony Kjøl
Ivar Brevik
Hallvor Lilleslett
Oddvar Grøthe
Kjell Ålien
Tor Egil Buøen
Jan Olav Helling
Karsten Dideriksen
Hege Mørk
Borghild Moen
Geir Olav Garthus
Odd Egil Stavn

Tittel
Ordfører
Ordfører
Ordfører
Ordfører, leder av styringsgruppa
Varaordfører
Ordfører
Helse- og sosialsjef
Kommunalsjef

Pål Steiran
Per S Bleikelia
Oddmund Nestegard
Thor Lund
Ingeborg H Rinnaas
Reidar Aasheim
Helge Brenno
Kjell Thorgersen
Arvid Groven
Heidi E Neverdal Haugen
Ellen Wibe/referent

Leder for PKO Ringerike sykehus
IT
Klinikkdirektør Ringerike sykehus
Avd. sjef Ringerike sykehus
Konsulent, Ringerike DPS
Avd.leder Hallingdal sjukestugu
Samhandlingssjef/prosjektleder/referent
Eldrerådet i Gol
NHL- Buskerud
IT
FF, Hol kommune
NSF, Vestre Viken HF
Prosjekt HLT / referent

Øystein Lappegard
Christoffer K. Boge

Rådmann
Helse og omsorgsleder
Virksomhetsleder
Rådmann

Kommunelege
Fastlege

Sted: Kommunehuset i Gol
Tid: Mandag 23. Juni, 2014 , kl. 10.00 – 12.30 .
Agenda:

Sak nr. 1/13

IT
IT

Godkjenning av innkalling

Godkjent.

Oddvar Grøthe gav en bakgrunn for prosjektet siden oppstarten i 2009.

Karsten Didriksen redegjorde for status i utbyggingssaken ved Ål helsesenter –
Hallingdal sjukestugu.
Per S. Bleiklia orienterte om Vestre Vikens videre medvirkning i prosjektet.

IT
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Sak nr. 2/13
Orientering - Økonomi i prosjektet
Prosjektledelsen orienterte. Det er bevilget kr 300 000 i skjønnsmidler gjennom
Regionrådet og kr 250 000 fra Vestre Viken HF. I tillegg tilføres hovedprosjektet
100 000 fra to andre fellesprosjekt innenfor psykisk helse og rus.
Sak nr. 3/13

Samlet rapport – Hallingdal Lokalmedisinske Tjenester.

Øystein Lappegard la fram innstillingen fra prosjektgruppa.
Følgende vedtak ble enstemmig fattet:
I.

Styringsgruppa vedtar følgende:
A. Samarbeidsprosjektet mellom Hallingdalskommunene og Vestre Viken HF «Prosjekt
lokalmedisinske tjenester i Hallingdal» avsluttes ved utgangen av 2014.
B. For å ivareta samhandlingsreformens intensjoner videreføres prosjektets prioriterte
arbeidsområder innen partenes ordinære drift. Lokalt samarbeidsutvalg i Hallingdal får
det overordnede ansvaret for å vedlikeholde og videreutvikle de samarbeidsprosesser
som er igangsatt.
C. Styringsgruppa tilrår partene å iverksette de foreslåtte tiltak som følger av prosjektets
samlerapport:
1. Videreføring av prosjektets arbeidsområder
Kommunene i Hallingdal oppretter en fast stilling, minimum 50 %, som
samhandlingsleder. Stillingens innhold, tilsettingsforhold og lokalisering bestemmes
av rådmannsutvalget/regionrådet. Kommunenes samhandlingsleder samarbeider tett
med helseforetakets samhandlingssjef og inngår i Lokalt samarbeidsutvalg. Stillingen
skal evalueres etter tre år. Ål kommune tillegges inntil videre ansvaret for at arbeidet
videreføres.
2. Intermediæravdelingen
Arbeidsgruppen for intermediæravdelingen videreføres fram til avdelingens oppstart.
Arbeidsgruppen utreder driftsmessige utfordringer og tilrår løsninger for partene.
3. Kompetanse, læring og mestring.
a) Det opprettes et interkommunalt kompetanse-, lærings- og mestringsråd (KLM-råd)
med deltagelse fra VVHF. Lokalt samarbeidsutvalg gir mandat til rådet. Hemsedal
kommune tillegges inntil videre ansvar for at arbeidet videreføres.
b) Det opprettes en fast 50 % interkommunal stilling som koordinator for kompetanse, læring- og mestringstjenester (KLM-koordinator). Stillingens innhold,
tilsettingsforhold og lokalisering bestemmes av rådmannsutvalget/regionrådet.
KLM-koordinator leder arbeidet i KLM-rådet og samarbeider tett med helseforetakets
lærings- og mestringspersonell. Stillingen skal evalueres etter tre år.
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c) KLM-rådet får i oppdrag å arbeide videre med en samordning mellom
frisklivsarbeidet og lærings- og mestringsarbeidet i kommunene. KLM-rådet skal sikre
at pågående eller framtidige prosjektsøknader innen fagfeltet tilknyttes en ansvarlig
kommune.
4. Folkehelse
a) Folkehelsegruppa videreføres med en deltager fra hver kommune utpekt av
rådmannen. Rådmannsutvalget gir mandat til gruppen. Flå kommune tillegges inntil
videre et ansvar for at arbeidet videreføres.
b) Det opprettes en fast 50 % interkommunal stilling som folkehelsekoordinator.
Stillingens innhold, tilsettingsforhold og lokalisering bestemmes av
rådmannsutvalget/regionrådet. Stillingen skal evalueres etter tre år.
5. Demens
a) Det etableres et interkommunalt demensteam med avtale om samarbeid med Vestre
Viken HF, klinikk for psykisk helse og rus. Helse- og omsorgslederforum utnevner
medlemmer fra kommunene og gir teamet mandat. Nes kommune tillegges inntil
videre et ansvar for at arbeidet videreføres.
b) Rådmannsutvalget nedsetter en arbeidsgruppe for å utrede nærmere en etablering av
felles døgnplasser for ressurskrevende demente i Hallingdal.
6. Psykisk helse og rus
a) Psykiatrikoordinatorgruppen (6 kommunale representanter og 1 representant fra
VVHF) videreføres som samhandlingsorgan innen psykisk helse og rus. Helse- og
omsorgslederforumet - i samråd med klinikkledelsen i VVHF – beslutter mandat for
denne gruppen.
b) Vertskommunene for de aktuelle prosjektsøknadene ivaretar oppfølgingen av
Prosjekt Ungdomslosen (Gol kommune) og Prosjekt Kommunale akutte døgnplasser
(Hol kommune).
7. Økonomi
a) Kostnadsfordeling for nyopprettede interkommunale stillinger avgjøres i
Regionrådet.
b) De aktuelle interkommunale stillingene innen samhandling skal aktivt søke
prosjektmidler til den aktivitet som iverksettes i Hallingdal.
Sak nr. 4/13
Inger saken fremmet.

Eventuelt

