
 
          
 

Referat 

LOKALT SAMARBEIDSUTVALG - LSU Kongsbergregionen 
Møte: Mandag 21.02.2022 

Kl. 13:00-15:30 

Sted: Teams 
 

Til stede:  Fungerende klinikkdir. Kongsberg sykehus Nina Kristiansen 

 Avd. overlege med. avd. KS, Stian Kristoffersen 

 Samhandlingskoordinator, Rannveig Aaker 

 Fungerende avd. sjef KDPS Ann Helen Tetlie Flåten 

 Avd. sjef BUPA, Heidi Taksrud 

 PKO ved Kongsberg sykehus, Marianne Aass Mathiesen 

 Grethe Karlsen, brukerrepresentant 

 Kommuneoverlege Kongsberg, Ane Wigenstad Kvamme 

 Martin Wetlesen Vedeld, repr. fastlegene 

 Kommunalsjef Helse og omsorg Kongsberg, Tone Merete Svenkerud  

 Kommunalsjef Helse og velferd Øvre Eiker, Kari Hesselberg  

 Kommunalsjef Helse og omsorg Rollag, Gro Kristin L. Svingen  

 Kommunalsjef Helse og omsorg Nore og Uvdal, Hilde Hegglien 
 

Møteleder: Tone Merete Svenkerud Fraværende: K.sjef HO Flesberg, Helen Cuenoud  
Repr. samhandlingsnettverk, Kjersti Eide 

 

Saksnr. Sak 

22/1 Referat fra forrige møte den 15.11.2021 
Konklusjon: 

- Godkjent, uten merknader 

 

22/2  

 

Samarbeidsrutine kompetansenettverk innen palliasjon og kreftomsorg 
Det ble presisert at rutinen gjelder for ressurssykepleierne som samarbeider i nettverk.  
 
Konklusjon: 

- Samarbeidsrutinen godkjent med følgende endringer: 
o Rutinen trenger ikke signering, det settes inn dato for når den er 

godkjent i LSU 
o «Kongsbergregionen» byttes ut med «Kongsbergområdet» 

- Oppdatert rutine er vedlagt 

22/3 Presentasjon av Utviklingsplan for Vestre Viken 
Nina Kristiansen presenterte utviklingsplanen som for tiden er på høring. 
Det ble også nevnt at Kongsberg sykehus kan bli pilot på noen områder for styrket 
samhandling. Gjennom kommunehelsesamarbeidet (KHS) vil det bli gitt en felles 
høringsuttalelse om utviklingsplanen.  
Konklusjon 

- Oppfølging av Utviklingsplanen for VV settes opp på et møte i LSU, når planen 
er vedtatt. 

 
Presentasjon vedlagt referatet 

22/4 Samhandling mellom BUP og kommunene i henhold til samarbeidsavtalen i 
Helsefellesskapet Vest-Viken 
Heidi Taksrud orienterte: 

- om det faglige samarbeidsutvalget Barn og unge, i Helsefellesskapet Vest-
Viken. Utvalget er i gang med å forstå sitt mandat og har planlagt 4 møter i 



 
          
 

2022. 
- Om arbeidet i BUPA og samhandlingen med kommunene. BUPA erfarer stor 

økning i henvendelser og det er økt kapasitet med flere stillinger i BUP’ene, 
men det er vanskelig å rekruttere. PLO-meldinger er ikke innført i BUPA, var 
planlagt innført, utsatt pga pandemi, men vil bli tatt opp igjen. Satser nå på 
dialogbasert inntak i samarbeid med kommunene 

 
Presentasjon ettersendes  

22/5 Rådgivende medisinsk faglig samarbeidsutvalg 
Stian og Ane orienterte 

- Det har ikke vært møte i rfmu siden sist.  
- Fastlegerepresentanten i SSU har foreslått et overordnet medisinsk faglig 

samarbeidsutvalg. Dette er Stian mfl. Usikker på behovet for. Bekymret for at 
prosessene blir for tunge, mange møter etc. 

- Stian og Ane etterlyser oppdrag fra LSU til det lokale RFMU 
Orientering fra rmfu er jevnlig tema i LSU 
 

22/6 Orientering fra Partnerskapsmøte og Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) 
Kari orienterte  
 

22/7 Orientering om muligheter med mobilt røntgen 
Rannveig orienterte 
I samarbeid med noen kommuner har Vestre Viken etablert en mobil røntgen tjeneste. 
Av kommunene i vårt område, er det bare Øvre Eiker som deltar i denne ordningen. 
Kan en slik ordning være aktuell for flere kommuner? 
 
Nore og Uvdal har tatt kontakt med Kongsberg sykehus om det kan være aktuelt å 
inngå et samarbeid.  
 
Mobilt røntgen er interessant, men volum er viktig og trolig ikke stort nok for de 
mindre kommunene.  
 
Presentasjon vedlagt 

22/8 Erfaringer med Pasientreiser – uheldige opplevelser 
Rådet for eldre og nedsatt funksjonsevne i Rollag har tatt opp eksempler med 
pasienter med Helsebussen som kommer for sent til poliklinisk time pga kjøreruten. 
Det har vært tilfeller av uheldig kommunikasjon mellom Pasientreiser og kommunen. 
Dette har man nå tatt tak i og en repr fra Pasientreiser skal komme ut til kommunen 
for dialog og felles forståelse.  
 
Saken har løst seg, ikke behov for ytterligere oppfølging fra LSU per nå 

22/9  Publisering av referater 
Referatene fra LSU møtene bør være tilgjengelig for flere. Det er ønsket at referatene 
publiseres på Vestre Vikens nettsider og på nettstedet til Kommunehelsesamarbeidet 
https://kommunehelsesamarbeidet.no/   
 
LSU hadde ingen innvendinger mot publisering, men ønsker mulighet til å korrigere feil 
i referatet før de legges ut 

22/10 Eventuelt 
Neste møte er 30.5. AU setter opp sakslisten ca. to uker før. Alle LSU medlemmer 

https://kommunehelsesamarbeidet.no/


 
          
 

oppfordres til å komme med innspill til AU. 
 
Nina orienterte om at det endelig er kommet en MR maskin til KS, som vil bli satt i drift 
i løpet av noen uker. Veldig glad for dette, fullverdig lokalsykehus, veldig bra for 
pasientene og raskere diagnostikk 
 

 


