BÆRUM KOMMUNE
STED1
STED2

MØTEREFERAT
FRA SYKEHUSUTVALGET

Møtedato:
Tilstede:

Dato:
30.10.2018
Arkivkode:

24. oktober 2018
Lisbeth Hammer Krog, Kjell Maartmann Moe, Torleif Ole Rognum,
Marianne Riis Rasmussen, Kristin Nilsen, Gjøril Bergva, Torbjørn
EspelienLene Conrad, Aud Hansen og Anne Marie Flovik

Forfall:
Neste møte:

17. januar 2019 kl. 08:15 - 09:00

Møtested:
Referent:

Asker rådhus
Anne Marie Flovik
Oppfølgingsansvarlig

1. Referat fra møtet 27. september ble godkjent.
2. Forsøk med kommunal overtakelse av DPS. Orientering ved Aud Hansen og
Kristin Nilsen.
Sykehusutvalget anbefaler at Asker og Bærum kommuner ikke søker deltagelse i
forsøket. Det er, så langt rådmennene kjenner til, heller ingen andre kommuner
som er dialog med RHFet i sitt område for å overta driftsansvaret for DPS.
En forsøksordning med de rette rammebetingelser, der kommunene får mulighet
og fleksibilitet til å se DPS-tjenestene som en del av et større og samlet tilbud,
med mer koordinerte tjenester, bedre samhandling og mer effektiv
ressursutnyttelse, slik intensjonen med ordningen er, ville vært interessant for
kommunene å delta i.
En ansvarsmodell der «sørge for-ansvaret» for DPS tjenester forblir i
helseforetaket og driftsansvaret overføres til kommunen medfører stor usikkerhet
og risiko for om intensjonen med ordningen kan oppnås. Driftsansvar uten
helhetlig ansvar vil føre til omfattende rapporteringskrav fra den som har «sørge
for-ansvaret». Videre vil det være utfordrende å ha ansvar for kvalitet, men ikke
for rammene/kravene, som fortsatt vil ligge hos helseforetaket og
spesialisthelsetjenestens fagmiljø. Kommunene må ta den risikoen det er å bære
de fulle kostnader og de må tilpasse seg helseforetakets systemer og
prioriteringer.
3. Eventuelt
Sykehusutvalget v/ Bærums ordfører Lisbeth Hammer Krog inviterer ledelsen i
Vestre Viken helseforetak til Bærum kommune og Atri-X. Medisinskfaglig
utvikling, bruk av moderne teknologi og digitale kommunikasjonsløsninger vil få
stor betydning for samhandlingen mellom kommunene og sykehusene i årene
fremover. Kommunene og sykehusene må samarbeide om å utvikle og ta i bruk
innovative løsninger til det beste for innbyggerne. Det forutsetter kunnskap om
hverandre og innsikt i pågående arbeider.

