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

REFERAT SAMARBEIDSUTVALGET FOR BERGENSREGIONEN
Tid:

9. desember 2020 kl. 10.00 – 12.30

Sted:

Digitalt møte/Teams

Møteleder: Monica Totland Melvold

Tilstede:

Randi-Luise Møgster, Geir Lien, Grete Lill Hjartnes, Kristin Cotta Scønberg, Anita
Sæløen Hop, Karen Anne Stordalen, Line Barmen, Linn Kristin Kästel, Ida
Heggholmen, Odd Ivar Øvregård, Kjell Matre, Janne Iren Drevsjø, Rebekka
Ljosland

Forfall:

Anders Hovland, Elena Sandgathe, Stig S. Håvardstun

Nr.
44/20

45/20

Saker
Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent uten merknader.
Godkjenning av referat fra møte i SU Bergensregionen 17.09.2020
Referatet ble godkjent uten merknader.

Sakstype/
vedlegg
V

V

Handlingsplan
46/20

Handlingsplan 2020- status for tiltakene
Leder går gjennom status for hvert av tiltakene på Handlingsplan 2020.
Kommentarer:
- 2.3 Prosjekt pasienten sin legemiddelliste (PLL)
Oppstart av prosjektet i starten av 2021, prosjektet har fått nasjonal
støtte. Bergen kommune er pilot og har som første kommune jobbet
frem en e-resept løsning mellom sykehjem og sykehus. Både HDS og HB
deltar i prosjektet.
- 1.1 Pandemisk influensa
Det skal ikke gjennomføres en øvelse, men en underveisevaluering .

O

47/20

Handlingsplan 2020- årlig gjennomgang av avtaleverket, tiltak 1.6

V

1

Gjennomgang av sak ved leder.
Det vil bli lagt frem en oversikt over avtaler som må revideres på
Toppledermøte 2021.
Vedtak:
Samarbeidsutvalget for Bergensregionen slutter seg til
Samarbeidssekretariatet sin tilråding i saken.
48/20

Handlingsplan 2020- Felles Utviklingsplan for samarbeid og
samhandling, tiltak 2.2
Gjennomgang av statusrapport v/ prosjektleder Odd Ivar Øvregård, se
vedlagt PP presentasjon.

O/D

STATUSRAPPORT
SU-SR DES 2020.pptx

Drøfting og innspill på bakgrunn av foil nr. 11, PP presentasjon:
Askøy: Har ikke hatt møte med prosjektleder enda, dette komplisere
arbeidet noe. Askøy ønsker at alle kommunene representerer seg selv i
samhandlingsstrukturen.
Austevoll: Det er noe utfordrende å samle alle parter som bør delta på
møtet med prosjektleder.
Austevoll ønsker ikke å la seg representere av andre kommuner i
samhandlingsstrukturen. Man bør vektlegge å bygge på det gode
samarbeidet som allerede eksisterer.
Øygarden: Har hatt møte med prosjektleder. Øygarden ønsker ikke å la
seg representere av andre kommuner, dette er ordfører tydelig på. Det
er viktig å finne ut hva som fungerer bra og ikke bra i eksisterende
struktur. Å ha fire utvalg kan være utfordrende, man kan føle seg
forpliktet til å følge utvalget som har første møte sine vedtak.
Det bør være et større fokus på Handlingsplanen på Toppledermøtet for
å kunne gi en tydeligere retning.
Bjørnafjorden: De fire Samarbeidsutvalgene bør opprettholdes og hver
kommune må representere seg selv.
Det er ønskelig at det jobbes mer med informasjonsflyten for å kunne
informere bredt.
Helse Bergen: Minner om at AK er styringsgruppen for prosjektet og
dermed anvarlig for informasjonsflyten.
Helsefellesskap er en organisering som vil ta utgangspunkt i den
strukturen vi har, men det må gjøres endringer (for eksempel fastlegeog brukermedvirkning). I tillegg kan det være behov for at man i møtene
i større grad kan avgjøre og effektuere saker.
Haraldsplass Diakonale Sykehus: Løfter frem at det er viktig å møte alle
kommunene i samhandlingsstrukturen, dette er spesielt viktig for de
små kommunene.
Et helsefellesskap bør ha en struktur der alle de fire
samarbeidsutvalgene er representert og hver kommune må
representere seg selv.
Samarbeidsutvalget for Bergensregionen ønsker at informasjon om
prosjektet samles på den felles nettsiden saman.no.
2

Webinar og videosnutter foreslås som tiltak i denne sammenheng. Det
er viktig at informasjonen når flest mulig. Status for de tre
arbeidsgruppene må også legges på saman.no.
Det er enighet om at man under arbeidet med Felles utviklingsplan må
ha pasienten i fokus og jobbe ut i fra dette.
Prosjektleder takker for innspill og vil ta disse med i det videre arbeidet.
49/20

Handlingsplan 2020- Felles opplæringsprogram for å spre bevissthet,
kunnskap og kompetanse, tiltak 2.7
Presentasjon av status i saken v/SSE.
Saken drøftes.
SU Bergensregionen ser at SSE har jobbet godt med alternative tiltak for
å nå målene om et opplæringsprogram som kan spre bevissthet,
kunnskap og kompetanse. .
På bakgrunn av kapasitet i kommunene og høye kostnader kan ikke SU
Bergensregionen tilslutte seg innstillingen som foreligger.

O/D

SU Bergensregionen ber om at saken blir overført til Handlingsplan 2021
i mindre skala.
Alternative løsninger må vurderes og erfaringer fra allereder etablerte
prosjekter må tas inn som en del av kunnskapsgrunnlaget.
Mandat, mål med prosjektet og rammer til arbeidsgruppen må spisses
av Samarbeidsutvalgene for i større grad å tydeliggjøre oppdraget.
50/20

V
Revisjon av Tjenesteavtale 11 og 12, tiltak 1.4
Gjennomgang av revidert tjenesteavtale med forslag til vedtak v/ Øyvind
Østerås, avd. sjef/avd. overlege, akuttmed. avd. Se vedlagte
Akuttmedisinsk
presentasjon.
avdeling_TA11.pptx

Vedtak:
SU Bergensregionen mener avtalen er klar for signering.
SU Bergensregionen har ingen innspill til avtalen.
51/20

Utkast til Handlingsplan 2021

V

Vedtak:
1. Samarbeidsutvalget for Bergensregionen tar SSE sin status for
arbeidet med Handlingsplan for 2020 til orientering.
2. Samarbeidsutvalget for Bergensregionen slutter seg til utkast til
Handlingsplan for 2021 og ber SSE legge fram endelig Handlingsplan
til håndtering i februar 2021
3. Sak om Opplæringsprogram konkretiseres og meldes inn som tiltak
på Handlingsplan 2021.

Andre saker
52/20

Covid 19

O

3

Statusmelding fra Koordineringsgruppen v/ Inger Uglenes,
kommuneoverlege Austevoll kommune.
 Anne Halhjem (Bjørnafjorden kommune) representer
Bergensregionen sammen med Inger Uglenes i den sentrale
koordineringsgruppen.
 Koordineringsgruppen har ukentlige møter der
«gjesterepresentanter» hentes inn ved behov., for eksempel
ansatte ved lab eller smittevern.
 Det er opprettet tre undergrupper.
 Det innhentes status fra kommunene i forkant av møtene (antall
smittede, smittvernsutstyr osv.)
 Det arrangeres kommunelegeseminar en gang i uken for
kommunelegene i Bergensregionen.
 Det kommer svært gode tilbakemeldinger på samarbeidet
mellom kommuner og sykehus under pandemien.
53/20

Møteplan 2021 for samarbeidsutvalgene og andre fellesorgan

V

Vedtak:
Samarbeidsutvalget for Bergensregionen slutter seg til forslag for
møteplan 2021 med forbehold om at AK møtet gjennomføres før
Toppledermøtet.
54/20

Tverrfaglig Spesialisert Behandling (TSB)
Orientering v/ Pål Ove Vadseth, seksjonsleder, seksjon for
helsetjenesteutvikling, se vedlagte presentasjon.

O/D

20201208
Presentasjon for SU.pptx

Kommunene vil drøfte saken med relevante personer og deretter
komme med tilbakemeldinger.

55/20

Oppfølging av fakturarutiner Psykisk helsevern
Orientering v/ Randi-Luise Møgster.

O

Vedtak:
SU for Bergensregionen tar saken til orientering.
56/20

Årsrapport fra arbeidsutvalget (AU) for Møteplassen innen habilitering
og rehabilitering

O/V

Vedtak:
Samarbeidsutvalget for Bergensregionen tar rapporten fra
arbeidsutvalget til orientering og vil komme tilbake med navn på
utvalget sin representant og vararepresentant.
Frist: Innen utgangen av desember 2020.
4

57/20

58/20

Faglig integrasjon psykisk helsevern og rusmedisin- innføring av tiltak
Kort orientering om prosjektet v/ Randi-Luise, se vedlagt presentasjon.
Det skal velges ny kommunal representant i arbeidsgruppe for Bedring
av den ambulante behandlingen for ROP pasienten.

V

Presentasjon status
oktober 2020.pptx

Eventuelt
Ingen saker.
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