
 
          
 

MØTEINNKALLING - LOKALT SAMARBEIDSUTVALG -  LSU Kongsbergregionen 
Møte: Mandag 30.05.2022 

Kl. 13:00-15:30 

Sted: Teams 
 

Deltakere: • Avd. overlege med. avd. KS, Stian Kristoffersen 

• Samhandlingskoordinator, Rannveig Aaker 

• Seksjonsleder KDPS, Kim Jensen 

• Avd. sjef BUPA, Heidi Taksrud 

• PKO ved KS, Marianne Aass Mathiesen 

• Kommunalsjef HO Kongsberg, Tone Merete Svenkerud  

• Kommunalsjef HO Øvre Eiker, Kari Hesselberg  

• Kommunalsjef HO Rollag, Gro Kristin L. Svingen  

• Kommunalsjef HO Flesberg, Helen Cuenoud 

• Kommunalsjef Nore og Uvdal, Hilde Hegglien 

• Kommuneoverlege Kongsberg, Ane Wigenstad Kvamme 

• Grethe Karlsen, brukerrepresentant 

• Martin Wetlesen Vedeld, repr. fastlegene 

Møteleder: Tone Merete Svenkerud Meldt fravær: Lucas Månsson 
Kjersti Eide  
Ann Helen Flåten 

 

Saksnr. Sak Ansvar 

22/11 Referat fra forrige møte den 21.02.2022 
- Referatet godkjent uten merknader 

Tone Merete  

22/12 Bruk av KAD-plassene 
Erfaringer med kommunale akutt døgn-plasser (KAD): 
 
Kongsberg, Flesberg, Rollag: har 4 plasser ved legevakten på 
Kongsberg. Belegg ca. 19 % - se vedlagt presentasjon 
 
Nore og Uvdal: har 1 KAD plass. Belegg ca. 10 % - 6 innlagte i 
2021. Plassen benyttes også fleksibelt som korttidsplass 
 
Øvre Eiker: har 2 plasser ved Eikertun helsehus. I 2021; 77 
pasienter og 226 liggedøgn (31% belegg). Fungerer ganske bra, 
har hatt informasjonsmøte med fastlegene og det er oppdatert 
rutiner for innleggelser. 
 
Kongsberg sykehus: overbelegg på sykehusets ø-hjelpsavd. Det 
vil være bedre for innbyggerne om det er mer jevnt belegg, dvs. 
at KAD plassene brukes mer. 
 
Fastlegerepr: Enten er pasientene så syke at de må på sykehus 
eller så friske at de kan være hjemme med lav terskel for å 
kontakt. Vanskelig å finne ut hvilke pasienter som hører 
hjemme på KAD-plassene. 
 
Kommunalsjef Tone Merete melder behov for å vurdere KAD 
plassene på Kongsberg legevakt. Dette vil diskuteres ved 
forhandling om interkommunal legevakt med Øvre Eiker 

 
Tone Merete 
Hilde  
Kari 



 
          
 

22/13 Rådgivende medisinskfaglig samarbeidsutvalg (RMFU) 
LSU har bedt om jevnlig orientering fra utvalgets møter. Stian og 
Ane informerte: 

- Gode jevnlige møter  
- Jobber med konfereringsplikt – lege til lege (fastleger-

sykehus)– ved innleggelser  
- I ferd med å lande en bedre hospiteringsordning på 

Kongsberg sykehus og kanskje vice versa 
- Opptatt av henvisningskvalitet 
- Viktig at fastlegene tar det videre ut til øvrige fastleger 
- Legger opp til kvartalsvise møter i forkant av LSU  

 
«Bestillinger» til RFMU fra LSU settes som fast punkt på AU- 
LSUs dagsorden.  
Referat fra møte i utvalget er vedlagt 
 

Stian og Ane  

22/14 Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) 
SSU er det overordnede organet for Helsefelleskap Vest-Viken. 
Kari er kommunene i Kongsbergområdets representant i SSU. 
Noen aktuelle tema som er drøftet i SSU denne våren, bl.a.: 

- Strategisk kompetansesamarbeid -kommuner-sykehus. 
Diskutert bruk av Kompetansebroen.no  

- Samhandling om helsetjenester til barn og unge 
- Digital samhandling/hjemmeoppfølging 
- Innspill til nasjonal helse og sykehusplan  
- Flyktningkrisen  

 

Kari 

22/15 Digital hjemmeoppfølging 
Digital hjemmeoppfølging er et satsingsområde i VVs 
Utviklingsplan. Orientering om digital sårbehandling, et felles 
prosjekt mellom sykehuset og kommunene i Kongsbergområdet 
ved Bodil Helene Bach, leder prosjekt digital sårbehandling i VV  

- Forbedrer pasientens helsetjeneste, kvalitet, 
kostnadseffektivt, redusert ventetid, kompetanseheving  

- Utviklet kvikkguide for videokommunikasjon 
- Har funnet frem til egnet teknologi – skal tilpasses noe 

for å være egnet for kommunen 
- Digital hjemmeoppfølging vil bli nasjonal tjeneste 
- Mangler mulighet til å sende bilde – det kan man 

mellom kommune og fastlege, men ikke mellom 
kommune og sykehus 

- Mangler takster for fastlegene – jobbes med 
- Alle er nå med, unntatt Flesberg 
- Skaper tillitt at spesialist og kommune samles rundt 

pasienten 
- Syning er også aktuelt å gjennomføre digitalt 

Presentasjon vedlagt 
 

Bodil Helene Bach 

22/16 Beredskap økt tilstrømming av flyktninger  
Kommunene i området er i ferd med å bosette et stort antall 
flyktninger som følge av krigen i Ukraina. Et større 

Alle 



 
          
 

mottakssenter er etablert i Kongsberg.   
- Gjensidig orientering  

 

22/17 Eventuelt 
- Neste møte: 26.9 kl. 12:30-15:30 

Vi håper at vi denne gang kan møtes fysisk 

 

 


