TOPPLEIARMØTE 21.01.2016.
Kva har me fått til i 2015?

Kva vert viktig i 2016?
v/ leiarar for Samarbeidsutvala
Nina Mevold, Grete Lill Hjartnes og Solrun Hauglum.

NOKO AV DE ME HAR FÅTT TIL I 2015?
Utvala fungerer godt
 Fokus på at avtalene me har er kjende og vert
brukt
 Elektroniske meldingar
 Faglege nettverk for Læring og meistring.
 Revisjon av tenesteavtale 8.
 Ny tenesteavtale 3 og 5 (rus og psykisk helse).
 Pakkeforløp.
 Langtidsmekanisk ventilasjon / heimerespirator.


KVA ER VIKTIG I 2016 OG FRAMOVER
Gjennomgang/justering av avtalane
 IKT løysingar
 Prosjekt superbrukarar – pasientar med behov
for langvarige og koordinerte tenester
 Plo-meldingar rus og psykiatri
 Kompetanseheving
 Nytta og vidareutvikla eksisterande underutval
 Helsetenester til flyktningar og asylsøkjarar
 Pasientforløpstilnærming/pakkeforløp
 Rehabilitering
 Bruk av ØH-/KAD-senger


VOSS OG OMLAND V/SOLRUN HAUGLUM
Samarbeidsrådet på Voss har gitt støtte /
underskotsgaranti til Lokalsjukehuskonferansen.
 Arrangerast årleg av underutval for
rehabilitering.
 Aktuelle tema, svært god deltaking og svært god
evaluering.
 Tema i 2015 var «Fall og fallførebygging».
 105 deltakarar frå alle kommunar i
lokalsjukehusområdet samt Voss sjukehus, andre
avdelingar i Helse Bergen, andre kommunar,
NAV og brukarar / brukarorganisasjonar.


DELPROSJEKT 6 – KOMMUNAL
REHABILITERING

Eit delprosjekt under «Prosjektet Folkehelse og
Samhandlingsreforma i Hardanger og Voss»
2014 – 2015.
 «Kommunane står framfor store utfordringar i
åra framover. For å kunne gi tilbod om
rehabilitering til det veksande talet brukarar,
vert det trong for nye modellar og metodar.
Prosjektet skal bidra til utvikling av
rehabiliteringsfeltet i regionen ved å samarbeida
om kompetanseheving og tiltak og ved å læra av
kvarandre.»


Kvam Ullensvang Eidfjord Ulvik Granvin Odda Jondal Vaksdal Voss

BERGEN KOMMUNE V/ NINA MEVOLD
2015: STRUKTUR FOR STYRKET SAMHANDLING: UNDERUTVALG

Samarbeidsutvalg
Bergen kommune

«SSEBergen»

Somatikk

Barn og unges
psykiske
helse

Svangerskaps
-, fødsels- og
barselomsorg

Akuttmedisin,
legevakt og
beredskap

Utviklingshemmede
med psykiatri

Psykisk helse

Rustjenester

BERGEN KOMMUNE V/ NINA MEVOLD





2016
Smart omsorg – ehelse, omstilling,
hverdagsrehabilitering mm
Arbeid med tjenesteavtale 7
Forsknings- utdannings- og innovasjonskonferanse 14. juni
i Bergen – sett av datoen!
 Forskningspris – kommunal helse og omsorgsforskning.






Åpning av Øyeblikkelig hjelp døgnenhet, Bergen
helsehus
Få mye ut av underutvalgene

BERGENSREGIONEN V/GRETE LILL HJARTNES
Geografi
 Samarbeid mellom nokre av kommunane
 SU ein stad for faste felles saker, refleksjonar,
diskusjonar og læring av kvarandre.
 Ønskjer tettare samarbeid med underutvala
 Tid for nye utfordringar ? Korleis bruke
erfaringane me har?


