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Årlig Toppledermøte i Helse Bergen foretaksområde er et møte mellom politisk og administrativ
toppledelse i kommunene samt administrerende direktører og styreleder fra partene i
spesialisthelsetjeneste. Formålet er å sikre forankring og etterleving av samhandlingsavtalene.
Toppledermøtet 2022 ble gjennomført 6. april. Haraldsplass Diakonale sykehus i samarbeid med
kommunene i Nordhordland var i år ansvarlig arrangør. Medlemmene i administrativt kontaktmøte
(AK), supplert med brukerrepresentant og 1 representant fra hver av arrangørene har vært
programkomité.
For at Toppledermøte/Partnerskapsmøte også i framtiden skal være et viktig møtested er det viktig å
få tilbakemeldinger. Evalueringsskjema med 5 spørsmål ble sendt til alle påmeldte til Toppledermøte
2022 noen timer etter avsluttet møte.

Tilbakemeldinger fra evalueringsskjemaet
Det er kommet 17 tilbakemeldinger.
1. Har du innspill til programmet?
• Svært aktuelle tema
• Relevant, interessant og lærerike tema
• Ønsker flere innlegg fra kommunene
2. Har du innspill til gjennomføringen?
• God disponering av tid, god tid til mingling og småprat
• Godt gjennomført, god form med korte innlegg og plenumsdiskusjon
• Profesjonelt gjennomført

3. Har du innspill og ideer til kommende Toppledermøte?
• Sofaprat og panelsamtale som en god form
• Fortsette i denne formen for partnerskapsmøte
• Oppfølging Helsefelleskap, representasjon og struktur, hva har vi fått til og de fire
prioriterte gruppene
• Fastlegekrise og psykisk helse
• Hovedutfordringen i oppdragsbrevet og hvordan partene skal løse dette sammen.
4. Hvilke forventninger har du til innhold i et Toppledermøte?
• Tema som er dagsaktuelle og som opptar kommunene og sykehusene
• Tema som engasjerer ordfører og rådmenn, som ikke til daglig jobber innen helse

•
•

Diskutere strategi og konkrete planer for samhandlingen, og hvordan løse disse i
felleskap
Invitere Helsedirektoratet eller Helsedepartementet

5. Andre tilbakemeldinger
• Flott, innholdsrik dag, med mulighet for nettverksbygging.
• Veldig godt gjennomført møte, god mat og særdeles godt program.

Oppsummert
Oppsummert er tilbakemeldingene veldig gode etter årets Toppledermøte. Tema som bla ønskes på
neste toppledersamling er helsefelleskap, tema som opptar kommunene og sykehusene og tema
som engasjerer ordfører og rådmenn, som ikke til daglig jobber innen helse. Ønske om at slike møter
er dialogbasert med korte innlegg, paneldebatt og/eller sofaprat.

Vedtak
Samarbeidsrådet for Voss lokalsjukehusområde takker for orienteringen knyttet til evalueringen etter
Toppledermøte 2022.

