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

SAKSLISTE SAMARBEIDSUTVALGET FOR BERGENSREGIONEN
Tid:

20. september 2021 kl. 10.00 - 12.30

Sted:

Digitalt møte

Møteleder: Monica Totland Melvold
Tilstede:

Forfall:

Nr.

Janne Drevsjø, Stig Håvardstun, Geir Lien, Anita Sæløen Hop, Stein Inge Stigen
(for Line Barmen), Elene Sandgathe (for Rebekka Ljosland), Åsa Rekdal (for
Anders Hovland), Grete Lill Hjartnes (SSE), Linn Kristin Kästel (SSE)
Randi-Luise Møgster, Rebekka Ljosland, Anders Hovland, Anne Kjersti Drange,
Karen Anne Stordalen, Kjell Matre, Gro Kalvenes

Saker

Sakstype/vedlegg

27/21

Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent uten merknader.
Utviklingsplan HDS meldes som eventuell sak.

V

28/21

Godkjenning av referat fra møte i SU Bergensregionen 23.02.21
Referatet ble godkjent uten merknader.

V

29/21

Covid 19 – Koordineringsgruppen
 Orientering om status for arbeidsgruppen v/ Inger Uglenes,
kommuneoverlege, Austevoll kommune.

O

Anne Halhjem (Bjørnafjorden kommune) og Inger Uglenes representerer
Bergensregionen i koordineringsgruppen. Anne innhenter og
koordinerer status for smitte, vaksinering, utstyr osv.
Inger Uglenes tar eventuelle problemstillinger tilbake til kommunene.
Det har vært en fast agenda i møtene, men også mulighet for å spille inn
saker. Helse Bergen har bidratt med god faglig støtte (LAB, smitte osv.).
Smittevernoverlegene i BR har hatt ukentlige møter, der ulike
problemstillinger har blitt reist.
Koordineringsgruppen vil fortsette sitt arbeid, dette er viktig for å skaffe
oversikt over situasjonen til en hver tid også når smittetrenden er
synkende.
1

Gruppen har fungert svært godt og både struktur og måte å samhandle
på kan være en mal for videre arbeid, f. eks. når det gjelder
Helsefellesskap.
Innspill i dagens møte: Koordineringsgruppen og Bergensregionens
representanter får svært gode tilbakemeldinger.


Underveisevaluering pandemikoordineringsgruppen pr. mai
2021, orientering v/ Grete Lill Hjartnes (SSE).
En større evaluering av pandemikoordineringsgruppen vil
eventuelt komme på et senere tidspunkt.
Handlingsplan 2021

30/21

Etablering av Helsefellesskap
 Status for arbeidsgruppen v/ Inger Uglenes. PP presentasjon
publiseres sammen med referatet på saman.no

O
om helsefellesskap
200921.pptx

Etablering av Helsefelleskap har gått frå å være et prosjekt
til at det er nedsatt en arbeidsgruppe. Gruppen er utvidet for å sikre
forankring og god representasjon inn i arbeidet. Fra Bergensregionen
deltar Monica Melvold og Inger Uglenes.
Nettverksmøte i regionen ble holdt 24. august.
En veileder for deltakelse av fastleger er på plass, denne omhandler
blant annet oppnevnelse og honorering.
Forslag til nivåer i den nye strukturen i tråd med Helsefellesskap
er:
 Toppeleiarmøte
 Strategisk nivå
 Områdeutval (det som no er SU/SR)
 Faggrupper
I Nordhordland har det vært gjennomført møte med Rådmannsutvalet,
der også Kjerstin Fyllingen (HDS) og Rand-Luise Møgster (HB) deltok.
Bergensregionen ønsker et lignende møte, SSE kalle inn til og fasiliterer
dette møtet. Kommunalsjefer og representanter fra arbeidsgruppen
kalles også inn.


Status for etablering Helsefellesskap melding til statsforv.,
30.08.21, ingen gjennomgang, vedlegg i saksliste forusettes lest.



Status for arbeidet med «Revidert nasjonal rettleiar for
samarbeidsavtalar» v/ Grete Lill Hjartes, se vedlegg.
Det blir arbeidet med revisjon av veileder, flere innspillsmøter er
allerede avholdt. Grunnet sykdom i Helsedirektoratet har
arbeidet nå stoppet noe opp.
2

Veilederen skal ut på bred høring når den foreligger. Det ligger
an til en del endringer, det er viktig at alle er oppmerksom på at
det blir laget et godt grunnlag som fremmer samarbeid mellom
kommuner og sykehus. SSE følger prosessen nøye og vil gi innspill
til lederene av de fire samarbeidsutvalgene.
Det vil være behov for endringer i de fleste avtalene i løpet av
2022.
31/21

Status for Handlingsplan 2021
Gjennomgang ved SU leder.
Innspill:
- 1.4 Særavtale om Utdanningsløp: Arbeidsgruppen jobber med å
få avtalen ut til signering i kommuner og sykehus, ber om rask
signering for å komme i gang.
- 1.6 Tjenesteavtale 10: Det jobbes med å finne representant fra
kommunenene til arbeidsgruppe Ernæring.
- 2.6 Felles e-læringsprogram: Arbeidet er noe forsinket, men mål
om å ha programmet klart våren 2022.

O

Andre saker
32/21

Styrking av tilbudet til pasienter med rus og psykiske helseplager –
etablering av samarbeidsstruktur, kl. 10.40
 Orientering v/ Roger Atle W. Kårstad, Helse Bergen, se vedlegg.

O/V

ROP-Organisering
av forløp og nettverk - Sam

Vedtak:
Samarbeidsutvalget for Bergensregionen slutter seg til framlegg til
samarbeidstruktur knyttet til ROP pasienter.
Samarbeidsutvalget oppnevner … til å delta i forløpsgruppe ROP for
samarbeidsutvalget i Bergensregionen.
Frist 31.10.
33/21

Forløpsgruppe psykose – deltakelse fra kommunene
 Orientering v/ Geir Lien

O/V

Det er viktig at alle kjenner til denne forløpsgruppen.
DPS, brukere , sykehus og kommuner skal stille med en representant på
ledernivå. Bergensregionen skal velge en kommunal representant til
denne gruppen.
Vedtak:
Samarbeidsutvalget for Bergensregionen oppnevner … til å delta i
forløpsgruppe psykose.

34/21

Fremtidens psykiske helsevern
 Orientering v/Geir Lien, se vedlagt presentasjon.

O/V

3

Innspill fra brukerrepresentant: Positiv til prosjektet, stiller spørsmål om
man har tenkt på oppsøkende terapi i landets fengsle. Helse Bergen
informerer om at diverse tilbud allerede eksisterer (sinnemestring,
seksualterapi osv.)

Psykisk helsevern
for framtida.pptx

Det er viktig at både ledere og fagfolk med interesse for feltet møter på
innspillskonferansen. Det kan delta ti representanter fra hvert utvalg.
Vedtak:
Samarbeidsutvalget for Bergensregionen støtter forslaget om bruk av
innspillskonferanser i utvikling av psykisk helsevern for fremtiden.
10 representanter, 2 fra hver kommune, meldes inn innen 19.10.
35/21

PasientSentrertHelsetjenesteTeam (PSTH), kl. 11.30
 Orientering v/ Pål Ove Vadset, Seksjonsleder FOU, Helse Bergen.
Se vedlagt presentasjon.

20210920
Presentasjon for SUene.pptx

Utvalget stiller seg positiv til prosjektet, men det er ønskelig at det i
neste omgang også omfatter psykiatri.
Det er ønskelig med konkret sak/ bestilling i neste SU runde, der også
UNN sin modell og erfaringer presenteres.
36/21

Utviklingsplan 2035, justering
 Orientering v/ Grete Lill, SSE, i tråd med saken
Planen blir sendt ut med muligheter for å gi innspill.

O

37/21

Orientering fra partene
Ikke meldt saker.

O

38/21

Eventuelt
 HDS arbeider med revisjon av sin utviklingsplan
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