HANDLINGSPLAN - 2020
- Prioriterte tiltak for Overordna samarbeidsutval i lokalsjukehusområdet






Samarbeidsutvalet for Bergen kommune
Samarbeidsutvalet for Nordhordland

Område
Oppfølging av
samarbeidsavtaler

Samarbeidsutvalet for Bergensregionen
Samarbeidsrådet for Voss lokalsjukehusområde

Tiltak

Tidsramme

Status pr. november

1.1 Pandemisk influensa
Planlegge, gjennomføre og evaluere fellesøving om samarbeid ved pandemisk influensa

2020

Undervegevaluering: Planleggingsmøte
nov/des 2020 og gjennomføring
jan/feb 2021.

1.2 Tenesteavtale 8
Revisjon av tenesteavtale 8 om svangerskap-, fødsel- og barselomsorg, og tilhøyrande rutine og
særavtalar
Prosjekt «Forløp svangerskap, fødsel og barsel»

2020

Arbeidet har stoppa opp på grunn av
den pågåande pandemisituasjonen.

1.3 Tenesteavtale 4
Fullføre revisjon av særavtalar knytt til tenesteavtale 4 om skildring av kommunen sitt tilbod om
døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp – for dei kommunar det er aktuelt for.

Vår 2020

- Austevoll: Avtale utarbeidd og
signert.
- Bjørnafjorden: Avtale utarbeidd og
signert.
- Bergen: Avtalearbeidet er i sluttfasen
- Voss: Avtale utarbeidd og signert
- Askøy: Kontakt mellom partane er
oppretta
- Øygarden: Avtalearbeidet er i
sluttfasen
- Kvam: Avtalearbeidet er i sluttfasen

2020

Arbeidet pågår. Arbeidsgruppa skal ha
sitt 3. møte 18.11.20.

1.4 Tenesteavtale 11 og 12
Samarbeid om omforeina beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda
Revisjon av avtala

1

1.5 Særavtale om utdanningsløp
Utarbeide særavtale for samarbeid om utdanningsløp for ALIS, og eventuelt og for LIS 2 og 3 i den
grad det er aktuelt.

2020

1.6 Årleg gjennomgang av avtaleverket

2020

1.7 Tenesteavtale 10
Samarbeid om førebygging
Revisjon av avtale

2020

Område
Oppfølging av
andre
samhandlings
-initiativ

Tiltak
2.1 Prosjekt Langvarige og Koordinerte tenester (LKT-prosjektet)
Presentasjon av rapport/rettleiar som konkretiserer kva rammeverket er og korleis det kan brukast
Vurdere utprøving av tiltak

SSE har gjennomført møter med leiar
frå ALIS kontoret og
utdanningsansvarlig overlege ved HDS
og HUS for å sjå på prosessen videre
rundt ein ALIS særavtale. Saken er
under oppfølging og målet er å legge
frem et forslag til avtale i 1. SU i 2021.
Årleg gjennomgang av avtaleverket for
2020 er gjennomført.
Sjå eiga sak.
Representantar til arbeidsgruppa er
meldt inn frå partane. Det vert kalla
inn til oppstartsmøtet om kort tid. Geir
Lien frå Helse Bergen har teke på seg
og vera leiar for arbeidsgruppa.

Tidsramme
Sluttført

Rapport er ferdigstilt, presentert og
publisert på saman.no
Kunnskap og tiltak frå prosjektet vil
kunne vidareførast i anna relevant
utviklingsarbeid.

2.2 Felles Utviklingsplan for samhandling
Utarbeide plan og setje i verk tiltak

2020

Sjå eiga sak.

2.3 Prosjekt pasienten si legemiddelliste (PLL)
Planlegge og gjennomføre nasjonal pilot

2020

Det nasjonale prosjektet arbeider med
å kartlegge nåsituasjonen (nullpunkts
målinger), tilrettelegge for
systemstøtte og opplæring.
Det arbeides også med å sikre
ressurser inn i delprosjektene. Pilot er
planlagt på HDS. Det vurderes og en
pilot i HB på mottaksklinikken.
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2.4 Vidareutvikle saman.no

2020

2.5 Utarbeide retningsliner for lege til lege samarbeid.

2020

2.6 Digital samhandling
Utvikle den digitale samhandlinga mellom kommunane og sjukehusa

2020

2.7 Felles opplæringsprogram for å spreie bevissthet, kunnskap og kompetanse
Utarbeide felles opplæringsprogram for å spreie bevisstheit, kunnskap og kompetanse omkring
vurderingar av når er ein pasient er utskrivingsklar frå spesialisthelsetenesta.
Somatikk
Rus og psykisk helse

2020

Sykehjemmene i Bergen Kommune
(HDS sektor)tar i bruk E-resept,
arbeidet starter nå. Status på PLL
prosjektet kommer i 1. SU i 2021.
Saman.no er ei felles nettside for
samhandlingsspartane. SSe held fram
med sitt redaksjonelle ansvar og
samarbeider om vidareutvikling av
nettsida med ressursperson frå
Kommunikasjonsavdelinga i Helse
Bergen.
MFUs forslag til generelle retningsliner
for samarbeid mellom fastlege og
spesialisthelsetenesta er no ute på
høyring hos partane. Høyringsfristen er
sett til 4. januar 2021.
Prosjektrapport til Styringsgruppa
09.11.20 Digitalisering helse i vest.
To alternativer for e-læringskurs er
undersøkt. Se eget notat.
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