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Handlingsplan for LSU Hallingdal 2022-2023 
De lokale samarbeidsutvalgene skal på den ene siden operasjonalisere strategier og føringer gitt av strategisk 
samarbeidsutvalg, og på den andre siden ivareta lokal prioritering, utvikling og initiativ. 

LSU er et besluttende organ med ansvar for å 

• informere og involvere samarbeidspartnere i planprosesser som har betydning for utforming av 
helsetjenestene. 

• orientere hverandre om endringer i rutiner, organisering og lignende som kan ha innvirkning på de 
områdene avtalen omfatter. 

• beslutte prioriterte innsatsområder. 
• initiere lokale utviklingsprosjekter og forbedringsarbeid. 
• etablere underutvalg, faggrupper, kliniske rådgivningsgrupper og referansegrupper det er behov for.  
• partene har ansvar for å tilrettelegge for samarbeid med andre aktører enn helse (barnevern, skole, politi 

m.m.) når det har betydning for helsetjenestene til befolkningen. 

Vedtak i LSU forutsetter enstemmighet mellom partene. 

 

 

 

Godkjent  

 
Revidert  

Ansvarlige De enkelte representanter i LSU 
Overordnet prinsipp Pasientenes helsetjeneste  

Likeverdige helsetjenester 
Det utadvendte sykehus 
Sammenhengende tjenestetilbud 

Innsatsområder MÅL  TILTAK  ANSVAR  FRIST STATUS 

1. Overordnet 
 

     

a. Samarbeidsavtaler Oppdaterte og fungerende 
samarbeidsavtaler mellom 
VVHF og kommunene 

Overordnet 
samarbeidsavtale mellom 

Oversikt over avtalene 
LSU orienteres i møtene om 
status en gang pr år 
 
 

AU LSU Høst 
2023 

Gjennomført 
21.10.22  

https://vestreviken.no/Documents/Samhandlingsavtaler/Overordnet%20samarbeidsavtale%20mellom%20kommuner%20og%20Vestre%20Viken%20HF.pdf
https://vestreviken.no/Documents/Samhandlingsavtaler/Overordnet%20samarbeidsavtale%20mellom%20kommuner%20og%20Vestre%20Viken%20HF.pdf
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kommunene og Vestre 

Viken 2021 
 

Avtale om helhetlige 
pasientforløp mellom XX 

kommune og Vestre 
Viken.pdf 
 
 

 
 
 

b. Lokale avtaler i 
Hallingdal 

Avtale: Samhandling om 
drift av IMA HSS  
Styrke fokus på god faglig og 
effektiv bruk av plassene på 
IMA 
Sikre gode økonomiske 
rammer for drift av IMA  
 

16-01260-2 Signert 

avtale mellom Ål kommune og Vestre Viken HF - Samhandling om drift av in 1341815_1_1.PDF
 

 

Lokal driftsavtale 

om døgnopphold for komm øhj ved HSS.pdf
 

Avtale: Følgetjeneste 
gravide; VV og de fire øvre 
kommunene i Hallingdal 
 

Avtale om 

følgetjeneste jordmor.pdf
 

Årlig gjennomgang og forslag 
til endring av drift, budsjett og 
resultat i LSU. 
 

 Høst 
2023 

 
PDF kan sendes som 

vedlegg hvis ønskelig 
 

Gjennomført 
21.10.22 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
  

https://vestreviken.no/Documents/Samhandlingsavtaler/Overordnet%20samarbeidsavtale%20mellom%20kommuner%20og%20Vestre%20Viken%20HF.pdf
https://vestreviken.no/Documents/Samhandlingsavtaler/Overordnet%20samarbeidsavtale%20mellom%20kommuner%20og%20Vestre%20Viken%20HF.pdf
https://vestreviken.no/Documents/Samhandlingsavtaler/Avtale%20om%20helhetlige%20pasientforl%C3%B8p%20mellom%20XX%20kommune%20og%20Vestre%20Viken.pdf
https://vestreviken.no/Documents/Samhandlingsavtaler/Avtale%20om%20helhetlige%20pasientforl%C3%B8p%20mellom%20XX%20kommune%20og%20Vestre%20Viken.pdf
https://vestreviken.no/Documents/Samhandlingsavtaler/Avtale%20om%20helhetlige%20pasientforl%C3%B8p%20mellom%20XX%20kommune%20og%20Vestre%20Viken.pdf
https://vestreviken.no/Documents/Samhandlingsavtaler/Avtale%20om%20helhetlige%20pasientforl%C3%B8p%20mellom%20XX%20kommune%20og%20Vestre%20Viken.pdf
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c. Utskrivningsklare 
pasienter 

VVHF - Følge opp dialog og 
tiltak med kommunene for å 
iverksette tiltak 
Helhetlig pasientflyt 
Planlegge fremtidige 
tjenester 
 

God samhandling mellom 
kommunene og RS/ HSS slik at 
kommunene kan jobbe best 
mulig for å ta imot de 
utskrivningsklare pasientene i 
hver kommune. 
 

  Lite utfordringer for 
kommunene i 
Hallingdal  

2. Skrøpelige eldre      

a.  Leve hele livet  Tverrsektoriell kvalitetsreform 
fra 2018-19.  

  Pågår fremdeles 

b.  Velferdsteknologi og digital 
hjemme-oppfølging  

Se eget punkt     

3. Personer med flere 
kroniske lidelser 

     

a. Oppfølging FAST FAST=Felles ansvar, 
samtidige tjenester 
Rutiner for samhandling for 
pasienter med store 
sammensatte behov.  
 

Problemstilling:  
Hvilke samarbeidsarenaer og 
verktøy kan kommune- 
helsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten nytte 
for å sikre pasienten gode, 
forutsigbare og trygge 
pasientforløp? 
 
Hvordan gjennomføre 
samarbeidet i praksis? 
 

  06- 2022: 
Forbedrings-  

prosjekt mellom HSS 

og Ål kommune som 
pilot. Prosjektgruppe 

og frikjøpt 
prosjektmedarbeider  

b. Pakkeforløp Hjem 
for kreftpasienter 

 

Pakkeforløpet skal sikre 
forutsigbarhet, trygghet og 
kvalitet i utredning, 
behandling og oppfølging for 
pasientene, både i 
spesialisthelsetjenesten og i 
kommunehelsetjenesten. 

Behovskartlegging skal 
avdekke pasientens behov og 
utfordringer i 
livssituasjon utover 
kreftbehandling. 
Tre strukturerte samtaler på 
sykehus og i kommunen 

 Forventet 

oppstart 
høst 2022  

 

Workshop 24 05 for 

alle kommuner og VV. 

Ønsket er å utarbeide 

lokale 

implementeringsplan

er. Kontaktpunkter i 

VV ligger på nettsida 
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til VV. Info i PKO- nytt 

i juni 22s 

 

4. Barn og unge      

a. FACT ung Implementere FACT ung 
Samtidige tjenester fra 
kommune og BUP for 
ungdom i alderen 12 – 23 år 

• Samarbeidsavtale mellom 
Kommunene og VV. 

• FACT team for barn og 
unge. 

  Samarbeidsavtale 
signert, og det pågår 

rekruttering til 
teamet.  

b. Dialogbasert inntak 
BUP 

Bedre samhandling 
Gode pasientforløp 

• Godt forankrede 
henvisninger 

• Faste møter BUP og 
saksbehandler i 
kommunen 

  Alle kommunene i 
Hallingdal deltar 

c. Faglig 
samarbeidsutvalg 
barn og unge 

 • Utpekt av SSU 

• En repr. fra 
kommunene for LSU- 
område kommunene 
og tre avd sjefer fra 
VV 

  Mai 22: Første møte 
avholdt 

5. Voksne med alvorlige 
psykiske lidelser og 
rusproblemer 

     

a. FACT voksen Videreutvikle modellen 
 

• Evaluering av ikke-
integrert modell 

• Dreining mot en integrert 
modell? 

 

   

b. TSB Tverrfaglig 
spesialisert 
rusbehandling 

Bedre oppfølging etter villet 
egenskade 
 
 

• Implementering av 
pakkeforløp 

  Ikke eget i Hallingdal 
men er en del av 
virksomheten i VOKS 
Er integrert i 

VoksenAktivt i 
Hallingdal? 
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c. SAMPR Samarbeidsorgan for 
psykiatri og rus 

• Lokalt i Hallingdal mellom 
kommunene og DPS 

  Pågår 

d. Faglig 
samarbeidsutvalg 
psykiatri og rus 

 • Etablert som faglig utvalg 
nivå 3 i Helsefelleskapet 

  Innkalt tim første 
møte i mai 22. 
Marianne Løvstuen 
(Hol kommune) er 

representant fra 
Hallingdal.  

6. Akuttmedisinskkjede      

a. Klinisk 
observasjonskompe
tanse 
 

Systematisere og strukturere 
opplæring av klinisk 
observasjonskompetanse for 
helsepersonell  
Overlevering av data mellom 
første og andre 
linjetjenesten; NEWS 2 og 
ISBAR 
Presis kommunikasjon og 
bedre samhandling  
 

• Øke vurderings-
kompetansen til 
helsepersonell i 
kommunene  

• Akuttskjema med vitalia 
følger pasienten gjennom 
forløpet 

• Alle overflyttinger mellom 
nivåer skal bruke NEWS 2 
og ISBAR 

• Samtrening 
 
 

 

    

b. Dialog i 
akuttmedisinsk 
kjede 

Kunnskapsdeling og 
sammenhengende 
akuttmedisinsk kjede 

Årlig/ halvårlig møte 
Ringerike- og 
Hallingdalsregionen 
 
Veileder for øhjelp i VV til bruk 
for fastleger og LV 

  Planlagt  
nytt møte 12. des 
2022 på Flå  

7. Kompetanse      

a. Gjensidig 
kompetanseutveksli
ng mellom 

Bedre samhandling 
Felles forståelse for 
hverandres tjenester 
 

• Hospitering? 
(gjennomførbart?) 

• Felles fagdager og delta på 
felles kurs 

  Felles 

kompetanseutvalg for 
Hallingdals- 
kommunene og HSS 
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kommuner og 
sykehus  

 • Møter på 
avdelingsledernivå 

• Kompetansebroen 

 
 
Kommunene ønsker 

ikke å ta i bruk 
Kompetansebroen 

 
 

b. PKO - fastleger Bedre samhandling 
Gjensidig 
kompetanseutvikling 

• Videreføre Dialogmøter 
mellom PKO og fastlegene 
– årlig møte 

 

PKO   

c. SU- Leger  •    Blir trolig iverksatt  

d. ALIS- 
utdanningsstilling i 
allmennmedisin på 
HSS 

Legge til rette for at 
fastleger i Hallingdal kan få 
fullført spesialisering som 
ALIS i Hallingdal 

• Plan for 6 mnd tjeneste på 
HSS som en stafett 

Avd sjef HSS 
Samhandling
sleder 
kommune 
 

 Iverksettes fra mai 
2022 

e. Kompetanse- 
nettverk for  
palliasjon 

Kompetansenettverket skal 
bidra til kompetanseheving 
innen palliasjon på alle nivå i 
helsetjenesten, samt bidra til 
samhandling på tvers av 
tjenester og nivåer.  
Målet er at pasienter med 
behov for lindrende 
behandling og deres 
pårørende skal oppleve 
trygghet og motta helse- og 
omsorgstjenester av god 
kvalitet. 

Nettverket skal bidra til 
planmessig 
kompetanseheving, klinisk 
virksomhet, samhandling og 
systemarbeid. 

  Nettverk etablert for 
alle kommunen, RS og 
HSS 

8. E-helse    
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a. Digital 
hjemmeoppfølging 

Godt og tett samarbeid 
mellom kommuner og RS/ 
VV.  
Felles forståelse og kunnskap 
om hverandres tjenester. 
Bedre livskvalitet 
Økt kompetanse i 
kommunehelsetjenesten 
Bedre ressursutnyttelse  

• Høste erfaringer fra 
pilotprosjekter, vurdere 
innføring i Hallingdal. 

• Jordmorsamtaler med 
jordmor fra 
fødeavdelingen 
 

  Mai 22: Kommunene 
i Hallingdal ønsket 
ikke å delta i 

pilotprosjekt for 
sårbehandling.  

 
Tildelt midler til 
Asker (prosjekteier), 

Drammen, Lier og 
Bærum kommune og 
Vestre Viken. Er 
forankret i 

Helsefellesskapet 
b. Velferdsteknologi Godt og tett samarbeid 

mellom kommuner og RS/ 
HSS.  
Felles forståelse og kunnskap 
om hverandres tjenester. 
 

• Gjensidig 
informasjonsutveksling i 
startfasen av prosjekt og 
ved nye tiltak/rutiner som 
er av betydning for begge 
parter 

• Opplæring - 
kunnskapsutveksling 

  Linn Hege Olstad er 

ansatt i 100 % stilling 
ved Hallinghelse som 
VFT-koordinator.  
 
Martin Korsnes 

inviteres til LSU i 
2023 for å fortelle 

mer om DHO og VFT  

9. Helsefremmende- og 
forebyggende arbeid 
Rehabilitering 

     

a. Læring og 
mestringstilbud i 
kommunene 

Kjennskap til hva som finnes 
av kurs og grupper i 
Hallingdal på tvers  
 
 
Felles kursportal for 
kommunene og RS/ HSS 
«Kurs i Hallingdal» 

• Selvhjelpskurs i 
kommunene 

• Annen kursvirksomhet 

  Det er etablert 
samarbeidspunkt 
mellom Hallinghelse 

og HSS, og det 
planlegges et nytt 

møte høsten 2022  
 

b. Læring- og 
mestringstilbud i 
helseforetaket 

 • LMS (Lærings og 
mestringssenteret); 
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hjerte, diabetes og 
KOLS på HSS 

• Hjerteskolen på HSS 
 

  
 

    

      

      

 
Forkortelser: 
LSU – Lokalt samarbeidsutvalg AU – Arbeidsutvalget i LSU  OSU - Overordnet samarbeidsutvalg KHS – Kommunehelsesamarbeidet 

PKO – Praksiskonsulentordningen BUP – Barne- og ungdomspsykiatrien PHT – Prehospitale tjenester  VV- Vestre Viken 
PHT- Prehospitale tjenester  KMD - Klinikk Medisinsk diagnostikk LMS - Læring og mestring 

 


