
 

 

          
 

REFERAT - LOKALT SAMARBEIDSUTVALG - LSU Kongsbergregionen 
 

Møte: Mandag 28.11.2022 
Kl. 13:30 - 15:30 
 

Sted: 
 

 
TEAMS 

Deltakere: • Klinikkdirektør KS, Lukas Månsson 

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

• Samhandlingskoordinator, Rannveig Aaker 

• Fungerende avd. sjef KDPS, Ann Helen Flåten 

• PKO ved KS, Marianne Aass Mathiesen 

• Seksjonsleder BUP, Camilla Nikkerud Fossli (vara for Heidi Taksrud) 

• Kommunalsjef HO Kongsberg, Tone Merete Svenkerud  

• Kommunalsjef HEV Øvre Eiker, Kari Hesselberg  

• Kommunalsjef HO Rollag, Gro-Kristin L. Svingen (repr. også Nore og Uvdal) 

• Påtroppende kommunalsjef HO Flesberg, Kjersti Walter 

• Kommunalsjef HO Flesberg, Helen Cuenod 

• Kommuneoverlege (representerer Samfunnshelse), Ane Wigenstad Kvamme 

• Grethe Karlsen, brukerrepresentant 

• Martin Wetlesen Vedeld, repr. fastlegene 
 

Møteleder: Tone Merete Svenkerud Meldt fravær: Komm. repr. i Samhandlingsnettverk, 
Kjersti Eide,  
Avd. sjef BUPA, Heidi Taksrud 
Kommunalsjef Nore og Uvdal, Hilde 
Hegglien  

 

 

Saksnr. Sak Oppfølging 

22/28 Referat fra forrige møte i LSU; 26/9-22 
Merknad til sak 22/18 i forrige møte: Arbeidsgruppe er 
nedsatt og første møte er avholdt, neste møte blir i januar 
Merknad til sak 22/22; Det ble også avtalt å gjennomføre 
dialogmøte mellom KS og kreftkoordinatorene i 
kommunene/Kompetansenettverket innen palliasjon og 
kreftomsorg ila høsten. Samhandlingsansvarlig KS inviterer 
Konklusjon: 

- Referatet godkjent med merknader 
 

 

22/29 Klinikkdirektør Lukas Månson presenterer seg 
Orientering 

- Lukas presenterte seg 
 
Kjersti Walter, påtroppende kommunalsjef i Flesberg 
kommune presenterte seg også. 
 

 

22/30 Status FACT-voksen 
Orientering  

 
Vedlegg 
presentasjon 



 

 

          
 

- Ann Helen orienterte – presentasjon er vedlagt 
referatet. (det er noe feil i statistikken knyttet til Fact 2 – bilde 

12) 

 

22/31 Strukturert kompetansesamarbeid i vårt LSU-område 
Drøfting 
Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) arbeider med en sak om 
strukturert kompetansesamarbeid i helsefelleskapet. 
Som innspill til diskusjonen ber SSU om at 
kompetansesamarbeid også drøftes i LSU. Tilbakemeldingene 
vil danne bakgrunn for videre arbeid på overordnet strategisk 
nivå: Med strukturert kompetansesamarbeid i denne 
sammenhengen, menes strukturer, møteplasser/fora, 
retningslinjer mv. som sikrer samhandlingen mellom 
kommuner og sykehus på kompetanseområdet.  
SSU ber konkret om tilbakemelding fra LSU på følgende 
spørsmål: 

• Hvilke eksempler på strukturert kompetansearbeid har 
LSU-området pr. i dag? 

• Hvilke behov ser LSU områdene for fremtiden, og hva 
vil være merverdien for kompetansesamarbeid på 
disse områdene?  

 
Rannveig presenterte relevante samarbeid knyttet til KS – se 
vedlagte presentasjon 
 
Orientering fra KDPS og BUP ved Ann Helen: 

- KDPS har årlig møte med legevakta, fagfolk møtes 
jevnlig i løpet av året 

- «Mellom linjene» - jevnlig samhandlingsmøte med 
kommunene 2 per år, likeledes faste møter med 
Blakstad 

- Månedlige møter med PKO 
- Fact voksen og Fact ung – er viktige arenaer for 

kompetansesamarbeid 
- Dialogbasert inntak til BUP med kommunene Øvre 

Eiker, Kongsberg og Sigdal 
- Veiledning med kommunene  
- Med mer 

Fremtidige behov – innspill fra LSU: 
- Digital transformasjon – kompetanse på digitalisering 
- Samhandlingskompetanse – hva mener vi med det/ 

kunnskap om hverandre, pasientforløp, tillit 
Konklusjon: 

- Presentasjon og innspill sendes til SSU 
v/Arbeidsutvalget 
 

 
Vedlegg - 
presentasjon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kari 

22/32 Individuell plan og samhandling om IP 
Drøfting 

 
 



 

 

          
 

- Presentasjon av DIPS Samspill som er kjøpt inn av 
kommunene i Kongsbergregionen 

Jo-Håvard Hurum, systemkoordinator i Kongsberg kommune 
presenterte DIPS Samspill, der alle IP skal ligge samlet. Letter 
samhandlingen og reduserer risiko for at planer kommer på 
avveie.  Men alle relevante aktører benytter ikke verktøyet, 
det gir utfordringer. Det eneste man trenger er internett og 
det må opprettes en tilgang for den som er relevant aktør. 
Kommunene ønsker at spesialisthelsetjenesten også benytter 
programmet.   
Konklusjon: 

- Camilla/BUP, skal ta initiativ til et møte med IKT på 
nyåret for å vurdere hva som skal til for at BUP kan 
benytte dette 

- Rannveig følger opp ift Kongsberg sykehus 
- Jon-Håvard tar kontakt med BUP, DPS og Kongsberg 

sykehus v/Rannveig for å avklare hva som trengs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tone Merete 

22/33 Rådgivende medisinskfaglig samarbeidsutvalg 
Orientering 
LSU har bedt om jevnlig orientering fra utvalgets møter 

- Referatet fra utvalgets møte er vedlagt her 
- KAD statistikk – se referatet – økt bruk av plassene, 

men fortsatt for lavt belegg. Det er behov for å 
benytte KAD-sengene, ref høyt press på sengene ved 
KS 

- Legene ønsker seg bedre oversikt over hva 
kommunene tilbyr innbyggerne av frisklivstilbud med 
mer – manglende oversikter på kommunenes 
hjemmesider 

- RMFSU ønsker forslag til tema de skal ta opp fra alle 
og gjerne konkrete oppdrag fra LSU 

Konklusjon 
- LSU tar saken til orientering 

 

 
 
Vedlegg referat fra 
RMFSU 
 
 
 
 
 
 
 

22/34 Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) 
Orientering 
Du kan lese siste referat fra SSU her:  
Microsoft Word - Referat 24.10.22 (vestreviken.no)  
 
SSU jobbet bl.a. med disse sakene i 2022 

- Nasjonal helse og sykehusplan - oppfølging 
- Etablering og oppfølging av to faglige 

samarbeidsutvalg: Barn og Unge, psykisk helse og rus 
voksne 

- Fact teamene 
- Digitalisering og velferdsteknologi – bl.a. digital 

hjemmeoppfølging 
- Covid 19 og nå flyktningkrisen  

 

https://vestreviken.no/Documents/Referater%20fra%20Strategisk%20samarbeidsutvalg/2022/Referat%20fra%20Strategisk%20samarbeidsutvalg%2024%20oktober%202022.pdf


 

 

          
 

- Kompetansesamarbeid 
Tema som nok kommer opp i SSU i 2023: 

- Faglig samarbeidsutvalg – skrøpelige eldre 
- Nytt sykehus i Drammen 
- Oppfølging av resultater/innspill fra N3-utvalgene 
- 17.3.23 partnerskapsmøte fysisk 

 

22/35 Ledelse av LSU – Kongsberg 
Beslutning 
I henhold til Overordnet samarbeidsavtale punkt 5.4, skal 
ledelse av LSU gå på omgang mellom kommunene og 
helseforetaket. Lokalt hos oss har vi praksis for å rullere 
ledelse hvert andre år. Kommunene har i 2021 og 2022 hatt 
ledervervet og stafettpinnen går nå til helseforetaket. Leder 
av LSU leder også AU og sammensetting av AU må derfor også 
diskuteres. 
Konklusjon: 

- Kongsberg sykehus tar over ledelsen av LSU fra nå og 
ut 2024 

- Deltakere i AU for LSU:  
o Kommunene: Gro-Kristin og Kari 
o Spesialisthelsetjenesten: representanter for 

KDPS og BUP sammen med Kongsberg sykehus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lukas 
 
 
 

22/36 

 

Faglig samarbeidsutvalg (FSU N3) for voksne med alvorlig 
psykisk lidelse og rus  
Drøfting 
Beate Smetbak leder av Samfunnshelse, er Kongsberg-
områdets representant i dette faglige samarbeidsutvalget. 
Beate er invitert til å orientere om arbeidet og flokene i 
samhandlingen på dette området. 
Beate orienterte 

- Digitalt møte første gang i februar 2022. Individuelle 
samtaler mellom leder, sekretær og de enkelte 
deltakerne i FSU er gjennomført. Nytt møte i utvalget 
før jul 

- Aktuelle tema for utvalget, bl.a.: 
o Pasienter dømt til tvungen psykisk helsevern, 

plasseres i kommunene 
o Rekruttering av kompetent personell 
o Videreføring av FACT-samarbeidet 
o Egnede boliger i kommunene 
o Økonomi/ ressurser i kommunene til å løse 

oppgavene 
Innspill: Fact-sikkerhet bør delta i utvalget 
Konklusjon: 

- LSU ønsker at Beate kommer igjen i 2023, når tema og 
problemstillinger er diskuter nærmere i utvalget 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rannveig/AU 



 

 

          
 

22/37 Møtedatoer for 2023 
Beslutning 
AU foreslår at LSU-Kongsberg møtes 4 ganger i 2023. Konkret 
foreslås følgende møtedatoer. 

- 13.2 
- 22.5 
- 11.9 
- 13.11 

Konklusjon 
- Foreslåtte møtetidspunkt godkjent  
- Rannveig/KS sender invitasjon i kalender så snart som 

mulig 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rannveig 

22/38 Eventuelt 
- Korona utfordrer kapasitet i sykehuset, vi trenger alle 

senger i bruk 

 
 

 


