Askøy kommune, Øygarden
kommune, Austevoll kommune,
Bjørnafjorden kommune,
Samnanger kommune

REFERAT SAMARBEIDSUTVALGET FOR BERGENSREGIONEN
Tid:

17. september 2020 kl. 10.00 – 12.30

Sted:

Digitalt møte

Møteleder: Monica Totland Melvold

Tilstede:

Randi-Luise Møgster, Elena Sandgathe, Geir Lien, Grete Lill Hjartnes, Anita
Sæløen Hop, Karen Anne Stordalen, Line Barmen, Linn Kristin Kästel, Anders
Hovland, Ida Heggholmen, Odd Ivar Øvregård, Stig S. Håvardstun, Kjell Matre

Forfall:

Janne Drevsjø, Kristin Cotta Scønberg

Nr
29/20

Sakstype/
vedlegg

Saker
Godkjenning av innkalling og saksliste

V

Innkalling og saksliste ble godkjent uten merknader.

30/20

Godkjenning av referat fra møte i SU Bergensregionen 20.05.20

V

Referatet ble godkjent uten merknader.

31/20

Covid 19

O

Orientering v/ Randi-Luise:
 Koordineringsgruppen har møte en gang i uke og dette vil det
også være behov for fremover. Gruppen fungerer godt.
Det er opprettet tre undergrupper:
- Personell: Gruppen har gjenopptatt sitt arbeid, møtes en gang i
uken.
- Forsyning: Janne Mo er Bergensregionens representant. Det er
viktig at kommunene er i dialog med henne når det gjelder
problemstillinger knyttet til smittevernsutstyr/behov.
- Pasientflyt: ikke aktiv nå.
Ut i fra nasjonale føringer kan alle teste seg for Covid-19. Dette utfordrer
kommuner og sykehus både når det gjelder testkapasitet og utstyr til
testing. Det er sendt et felles brev til fylkesmannen som beskriver
utfordringsbildet. Saken løftes inn i nasjonal beredskapsgruppe via Hdir.,
parallelt løftes den inn fra alle RHF. Nasjonale helsemyndigheter
fastholder teststrategi.
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32/20

Handlingsplan 2020- status for tiltakene
Gjennomgang av status for tiltakene ved leder.
Ingen innspill.

O

33/20

Handlingsplan 2020 - årlig gjennomgang av avtaleverket – endring av
avtaler grunnet kommunesammenslåing

O

Avtalene vil først signeres av sykehusene og deretter sendes
kommunenes postmottak.
34/20

Handlingsplan 2020

V

Tiltak 1.1 Pandemisk influensa – planlegge, gjennomføre og evaluere
fellesøving om samarbeid
Det kommer innspill om at evalueringen bør skje både i høst og til våren,
og det kommer forslag om at det bør lages en metodikk som også kan
brukes senere.
Representanter med både faglig, politisk og administrativ bakgrunn bør
delta i gruppen.
Vedtak:
Samarbeidsutvalget for Bergensregionen slutter seg til forslag om at det
høsten 2020 blir planlagt for en underveis-evaluering slik det er skissert i
tilrådingen fra SSE.
35/20

Digitalisering av Helse i Vest (kl. 11.00)
-

Orientering v/Anne Bjørlykke, virksomhetsarkitekt i Helse Vest
IKT, se vedlagt prosjektbegrunnelse og presentasjon.

Helse Bergen presiserer viktigheten av at kommunene er med. AK eller
SU foreslås som referansegruppe for prosjektet.

O

Prosjekt
Digitalisering av Helse i Vest 2

Felles avvikssystem blir trukket frem som et viktig tema, prosjektleder
bekrefter at dette vil bli prioritert.
Det stilles spørsmål om det foregår et samarbeid med prosjektet
«Akson», dette avkreftes.
36/20

Felles utviklingsplan for samarbeid og samhandling (kl. 11.15)

O/D/V

1. Orientering om status i prosjektet « Felles utviklingsplan for
samarbeid og samhandling» v/ Odd Ivar Øvregård, prosjektleder.
2

Ingen innspill.
Vedtak:
Samarbeidsutvalget for Bergensregionen tar saken til orientering.
2. Innspill og drøfting av tema i felles utviklingsplan
Vedtak:
Samarbeidsutvalget for Bergensregionen drøfter saken og kommer med
følgende merknader:
 Helse Bergen understreker at erfaringer under pandemien bør
tas med i arbeidet med Utviklingsplanen.
En av utfordringene med Helsefellesskapene er at kommunene
må la seg representere av andre kommuner enn seg sjølv. Dette
har man lykkes med i pandemi-koordineringsgruppen.
 Samarbeidsutvalget støtter forslag til tema fra Odd Ivar.
3. Sammensetning av arbeidsgrupper i «Felles utviklingsplan for
samarbeid og samhandling»
Helse Bergen understreker at fastlegen bør involveres i
arbeidsgruppene, da særlig gruppe 2 og 3.
Vedtak:
Samarbeidsutvalget har drøftet modell for sammensetning av
arbeidsgrupper og er enig i den fordelingen som blir lagt til grunn.
Samarbeidsutvalget for Bergensregionen velger denne representasjonen
fra kommunene i utvalgsområdet:
Til arbeidsgruppe 1: …………ordfører?………………………………………………………
Til arbeidsgruppe 2:
……………………kommunalsjef?……………………………………………
Til arbeidsgruppe 3: ……………………pleie
omsorg……………………………………………
37/20

Utlysning av tilskudd til sekretariatsfunksjon for kommunene i
helsefellesskapene
Vedtak:
Samarbeidsutvalget for Bergensregionen slutter seg til SSEs anbefaling i
saken. SU Bergensregionen foreslår leder for Samfunnsmedisinsk enhet i
Askøy kommune som representant til arbeidsgruppen. SSE sender
formell forespørsel til henne.
Fristen for innmelding av representanter settes til 2. oktober 2020.
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38/20

Orientering fra partene
Helse Bergen: Informasjon om praksisplasser for studenter innen klinisk
ernæring, se vedlagt notat.
Kommunene er positive til å ta i mot studenter. SSE melder dette tilbake
til UIB, men understreker viktigheten av tydelige avklaringer
(læringsmål, tidsperspektiv osv).
Helse Bergen kan bistå kommunene med veiledning via ressursgruppen
de har etablert.
Bjørnafjorden kommune har tilsatt ernæringsfysiolog.

39/20

Toppledermøte 2021

O

Sak 38_20 Notat om
praksisplasser for studenter in

O

Samarbeidsutvalget ønsker at saken blir tatt tilbake til programkomiteen
for en endelig avgjørelse. Det er ønskelig med en tilbakemelding pr. e
post.
40/20

Samskaping i Vest
-

41/20

Samarbeid om ernæringsbehandling mellom kommuner og sykehus –
muligheter og utfordringer
-

42/20

Orientering v/ Trude Senneseth, Programansvarlig Samskaping i
Vest, se vedlagt presentasjon.

Orientering v/Elena Sandgathe, rådgiver HDS, se vedlagt
presentasjon.

Referater fra underutvalg
- Solli DPS 10.09.20
- Med. faglig utvalg 17.06.20

SU Samarbeidsutvalg
sept 2020.pptx

SU BK og BR 2020
Ernæringsoppfølging mellom

DPR - Solli DPS _ 10.
sept. 2020_F.pdf

Referat MFU
17.06.20.docx

43/20

Eventuelt
 Line Barmen, Øygarden kommune, valgt til ny nestleder i SU
Bergensregionen
 Randi-Luise orienterte om situasjonen knyttet til pasientreiser

Neste møte i SU Bergensregionen: 9. desember 2020
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