Sak til SU
Går til:
Utval:
Dato:
Saksbehandler:
Saka gjeld:
Saksnummer:

Medlemmene av utvalget
Samarbeidsutvalget for Bergensregionen
9. mars 2022
Innspill til ny Helse- og sykehusplan 2024-2027
13/22

Bakgrunn for saken:
Det vises til vedlagte invitasjon fra HOD til å komme med innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan
2024 – 2027. I invitasjonen oppfordres kommunene og helseforetaket i helsefellesskapet til å komme
med en felles tilbakemelding.
Departementet ønsker konkret tilbakemelding på:
- status for arbeidet i helsefellesskapene
- hvilke utfordringer oppleves i samarbeidet
- hvordan regionale aktører og nasjonale myndigheter kan støtte opp under arbeidet med å skape en
mer sammenhengende helsetjeneste
Det er formulert til sammen 6 spørsmål i vedlegget fra HOD, s. 3.
Følgende prosess ble lagt til grunn for at vi skulle kunne komme i mål med en felles tilbakemelding fra
vårt område innenfor den fristen som var gitt av departementet:
1. Spørsmålene fra HOD sendes ut til kommunene og spesialisthelsetjenesten for innmelding av innspill.
Medlemmene av arbeidsgruppen for etablering av helsefellesskap sender ut spørsmålene og
informasjon om prosess til de han/henne representerer
2. Det bes om korte og punktvise innspill
3. Innspillene sendes SSE (lokal representant) innen uke 5
4. SSe samler innspillene og utformer utkast til felles notat som legges fram for samarbeidsutvalgene i
mars for ytterligere innspill/kommentarer.
5. SSe foretar endelig justering på bakgrunn av innspill fra samarbeidsutvalgene og legger endelig utkast
fram til godkjenning i arbeidsgruppemøte 30. mars.
6. Felles tilbakemelding oversendes HOD innen fristen 1. april
Vurdering/til drøfting:
SSe har på bakgrunn av de innspill som er kommet fra kommuner og spesialisthelsetjeneste utformet
vedlagte utkast. SSe ser at de innspill som er mottatt ikke gir et like godt grunnlag for å besvare alle
spørsmålene fra HOD like godt. SSe ber derfor om at partene benytter anledningen i
samarbeidsutvalgsmøtene til å komme med ytterligere innspill til foretaksområdets felles
tilbakemelding til HOD.

Samarbeidsutvalget for Bergensregionen har følgende innspill til vedlagte utkast.
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