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

SAKSLISTE SAMARBEIDSUTVALGET FOR BERGENSREGIONEN
Tid:

9. mars 2022, kl. 10.00 – 12.30

Sted:

Stort møterom, Jørgen Sandbergshus, HUS

Møteleder: Monica Totland Melvold

Nr.

Saksliste

Sakstype/vedlegg

1/22

Godkjenning av innkalling og saksliste

V

2/22

Godkjenning av referat fra møte i SU Bergensregionen 8.12.21

V

Referat SU
Bergensregionen 8. desember

Orienteringer
3/22

Koordineringsgruppen Pandemi
- orientering om status v/ Anne Halhjem, Bjørnafjorden kommune

O

4/22

ParkinsonNet
- orientering v/ Grete Lill Hjartnes, seksjonsleder, HB

O
ParkinsonNet
doc.docx

Forslag til vedtak:
SU Bergensregionen tar saken til orientering.
5/22

Prosjekt Pasientens helsetjeneste i et helsefelleskap
- orientering om sluttrapport og leveranser v/ Trude Senneseth,
psyk. spes./programansvarlig Samskaping i vest



6/22

O

Stimulabprosjektet Pasientens helsetjeneste i et
helsefellesskap
Sluttrapport

Utviklingsplan 2035, NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus
- orientering v/ Frode Wikne, spesialkonsulent NKS Olaviken
alderspsykiatriske sjukehus

O

1

Saksinnmelding.docx

utviklingsplan 2035
SU møter mars 2022.pptx

7/22

8/22

Omstrukturering av det regionale palliative tilbudet – prosess,
konsekvenser og involvering
- orientering v/ Geir Andvik, ass. klinikkdirektør KSK, HB
Utviklingsplan HDS
- orientering v/ Rebekka Ljosland, strategi- og
samhandlingsdirektør, HDS

O

Sak xx_22
Saksgrunnlag AK Omstrukturerin

O

Sak XXX om
utviklingsplan Haraldsplass

Forslag til vedtak:
Samarbeidsutvalget for Bergensregionen tar utviklingsplanen for
Haraldsplass 2022-2035 til orientering og tilbakemeldinger og innspill gis
skriftlig eller muntlig i SU møtene innen fredag 11. mars.
Saker på Handlingsplan 2022
9/22

10/22

Handlingsplan 2022

V/O

Forslag til vedtak
Samarbeidsutvalget for Bergensregionen slutter seg til Handlingsplan
for 2022. Samarbeidsutvalget ber SSE sammen med aktuelle parter om å
sørge for oppfølging av handlingsplanen.
Samarbeidsutvalget for Bergensregionen tar status for Handlingsplan
2022 til orientering.

Sak xx_22
Handlingsplan 2022 saksgrunnla

1.3 Revisjon av Tjenesteavtale 10, samarbeid om forebygging
- orientering v/ Geir Lien, spesialrådgiver, HB

D/V

Forslag til vedtak:
Samarbeidsutvalget for Bergensregionen slutter seg til forslag til revidert avtale
og tilrår at avtalen blir sendt til signering hos partene.

Sak xx_22
Vedlegg_Handlingsplan 2022

Sak x Tjenesteavtale
10.docx

Sak x Revidert
avtale.docx

11/22

1.5 Utarbeide retningslinjer for samhandling om ernæringsstatus og
ernæringsoppfølging
- orientering v/ Elena Sandgathe, rådgiver, HDS

O

Sak XX. 2022 Status
fra arbeidsgruppen for ernærin

Forslag til vedtak
SU Bergensregionen takker for status på utarbeidelse av retningslinjer
rundt kvalitetsforbedring av samhandling om ernæringsstatus i

2

somatikken, ved inn – og utskrivelse av sykehus og tar presentasjonen til
orientering.
12/22

2.1 Etablering av Helsefellesskap
- orientering om status revidert fremdriftsplan
- sluttprosess og utvidet mandat

O

Sak XX_22 Framdrift
og forslag til sluttprosess for etab

Fremdriftsplan etablering av helsefellesskap p

13/22

Innspill til ny Helse- og sykehusplan 2024 – 2027
- presentasjon av innspill fra kommuner og
spesialisthelsetjenesten
- vurdere ytterligere innspill fra SU
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.

O/D

Saksgrunnlag_Innspil
l til ny helse og sykehusplan 202

Innspel_Nasjonal
helse- og sjukehusplan_Helse

Invitasjon til å
komme med innspill til Nasjon

Samarbeidsutvalget for Bergensregionen har følgende innspill til
vedlagte utkast:
14/22

2.3 Digital samhandling
- oppdatert oversikt over det digitale landskapet
Andre saker

15/22

Referat fra medisinsk faglig utvalg, 24.01.22

O
Referat MFU
24.01.22.docx

16/22

Orientering fra partene

O

17/22

Eventuelt

O
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