Etablering av helsefellesskap
- status og vegen vidare
Presentasjon for samarbeidsutvala-/rådet
mai/juni 2022

Etablering av helsefellesskap – tidslinje 2022

Møte i
samarbeidsutvalgene:
- Godkjenning av
arbeidsgruppens
forslag til sluttprosess
for avtalearbeidet

Møte i
arbeidsgruppen:
- Gjennomgang av
innspill og
godkjenning av
forslag til ny
overordnet
samarbeidsavtale
som kan gå til endelig
behandling hos
partene

april 22

februar 22

mars 22

Møte i
arbeidsgruppen.
Gjennomgang av
utkast til ny
overordnet
samarbeidsavtale og
tjenesteavtale 1
og prosess for
ferdigstilling av
avtalearbeidet

1. Status

Revidert overordnet samarbeidsavtale og
tjenesteavtale 1 til
behandling hos partene

Juni 2022

1. juli 22

mars 22
Utkast til revidert overordnet
samarbeidsavtale og tjenesteavtale
1 til
drøfting hos partene

Toppleiarmøte 2022:
Presentasjon av
forslag til ny
samhandlingsstruktur og
samarbeidsformer

3. Overgang til ny struktur

Møte i
arbeidsgruppen.
Planlegge og
forberede
oppstart og
overgang til ny
samhandlingsstruktur.

Avtale signert.
Oppstart
helsefelleskap er
satt til 1. august,
2022.

2. Frist for signering 1. juli

Partnarskapsmøte

Strategisk samarbeidsutval (SSU)

Områdeutval (OU)
Voss lokalsjukehusområde

Områdeutval (OU)
Bergen

Områdeutval (OU)
Bergensregionen

Områdeutval (OU)
Nordhordland

Samarbeidssekretariatet

Ny samhandlingsstruktur i
Helsefellesskapet

Faglege samarbeidsutval, underutval, nettverk ++

Figur utarbeida av Helse Bergen

Partnarskapsmøte:
Politisk og administrativ ledelse i kommuner og spesialisthelsetjenesten
Observatørar med tale- og forslagrett:
•
•
•
•
•
•
•

Leiar og nestleiar frå Strategisk samarbeidsutval (pkt. 5.2.)
Leiar frå kvart Områdeutval (pkt. 5.3.)
1 fastlegerepresentant
1 kommuneoverlege
2 brukarrepresentantar (1 frå kommune og 1 frå spesialisthelsetenesta)
1 representant frå KS
1 representant hovudsamanslutningane

Strategisk samarbeidsutval (SSU)

Områdeutval (OU)
Voss lokalsjukehusområde

Områdeutval (OU)
Bergen

Områdeutval (OU)
Bergensregionen

Samarbeidssekretariatet

•
•

Områdeutval (OU)
Nordhordland

Faglege samarbeidsutval, underutval, nettverk ++

Figur utarbeida av Helse Bergen

Partnarskapsmøte

Partnarskapsmøte

Strategisk samarbeidsutval (SSU)
Områdeutval
(OU)
Områdeutval
Voss
(OU)
lokalsjukehusom
Bergen
råde

Områdeutval
Områdeutval
(OU)
(OU)
Bergensregione
Nordhordland
n

Faglege samarbeidsutval, underutval,
nettverk ++

5.1.2. Samansetting
-

Politisk og administrativ leiing i kommunar og i
spesialisthelsetenesta

Observatørar med tale- og forslagrett:
-

Leiar og nestleiar frå Strategisk samarbeidsutval
(pkt. 5.2.)
Leiar frå kvart Områdeutval (pkt. 5.3.)
1 fastlegerepresentant
1 kommuneoverlege
2 brukarrepresentantar
(1 frå kommune og 1 frå spesialisthelsetenesta)
1 representant frå KS
1 representant hovudsamanslutningane

Figur utarbeida av Helse Bergen

Strategisk samarbeidsutval (SSU):
•
•

•
•
•

5 kommunerep: OU Voss(1), Bergensreg(1), NH(1), Bergen(2)
5 frå spes.h.tj:
•
HB(3): Somatikk, psykisk helsevern, overordna adm/samhandling
•
Private ideelle(1)
•
Haraldsplass(1)
2 Brukarrepr: Kommune(1), spes.h.tj(1)
Fastlege
Kommuneoverlege

Områdeutval (OU)
Voss lokalsjukehusområde

Områdeutval (OU)
Bergen

Områdeutval (OU)
Bergensregionen

Samarbeidssekretariatet

Partnarskapsmøte

Områdeutval (OU)
Nordhordland

Faglege samarbeidsutval, underutval, nettverk ++

Figur utarbeida av Helse Bergen

Partnarskapsmøte
Strategisk samarbeidsutval (SSU)
Områdeutval
(OU)
Områdeutval
Voss
(OU)
lokalsjukehusom
Bergen
råde

Områdeutval
Områdeutval
(OU)
(OU)
Bergensregione
Nordhordland
n

Faglege samarbeidsutval, underutval,
nettverk ++

Strategisk samarbeidsutval
5.2.2. Samansetting
-

1 kommunal representant frå kvart utvalsområde,
Bergen kommune kan utpeike to representantar
6 - 5 representantar (overordna administrativ leiing)
utpeika av spesialisthelsetenesta etter følgjande
fordeling:
Helse Bergen HF (3) - somatisk sektor, psykisk helsevern og
overordna administrativ leiing med ansvar for samhandling;
Haraldsplass Diakonale Sykehus AS (1); private-ideelle
organisasjonar innan psykisk helsevern (1)

-

2 brukarrepresentantar
(1 frå kommunane og 1 frå spesialisthelsetenesta)

-

Det skal utpeikast personlege vararepresentantar

Observatørar med tale- og forslagrett:
-

1 representant frå KS
1 representant hovudsamanslutningane
1 fastlege
1 kommuneoverlege
Samarbeidssekretariatet
På sak:
o Leiarar av områdeutvala (pkt. 5.3.)
o Leiarar av faglege samarbeidsutval (pkt. 5.4.)

Figur utarbeida av Helse Bergen

Strategisk samarbeidsutval (SSU)
Voss

•
•
•

•
•

1 frå kvar kommune (5)
1 fastlege
2 brukarrep
•
Spes.h.tj(1)
•
Kommune(1)
1 hovedsamanslutning
Forholdsmessig lik repr
frå spesialisthelsetenesta
etter sektoransvaret i
området

Bergen

Bergensregionen

Nordhordaland

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

Bergen Kommune(6)
1 fastlege
2 brukarrep
•
Spes.h.tj(1)
•
Kommune(1)
1 hovedsamanslutning
Forholdsmessig lik repr
frå spesialisthelsetenesta
etter sektoransvaret i
området

•
•

1 frå kvar kommune (5)
1 fastlege
2 brukarrep
•
Spes.h.tj(1)
•
Kommune(1)
1 hovedsamanslutning
Forholdsmessig lik repr
frå spesialisthelsetenesta
etter sektoransvaret i
området

•
•

1 frå kvar kommune (7)
1 fastlege
2 brukarrep
•
Spes.h.tj(1)
•
Kommune(1)
1 hovedsamanslutning
Forholdsmessig lik repr
frå spesialisthelsetenesta
etter sektoransvaret i
området

Samarbeidssekretariatet

Partnarskapsmøte

Faglege samarbeidsutval, underutval, nettverk ++

Figur utarbeida av Helse Bergen

Partnarskapsmøte
Strategisk samarbeidsutval (SSU)
Områdeutval
(OU)
Voss
lokalsjukehuso
mråde

Områdeutval
Områdeutval
Områdeutval
(OU)
(OU)
(OU)
Bergensregione
Bergen
Nordhordland
n

Områdeutval
5.3.2. Samansetting
-

Faglege samarbeidsutval, underutval,
nettverk ++
-

-

-

Ein representant frå kvar kommune
(kommunalsjefsnivå/ seksjonsleiar- eller
etatsdirektørnivå i Bergen kommune)
Bergen kommune kan vere representert med inntil 6
representantar i eige områdeutval
Det skal vere forholdsmessig representasjon frå
spesialisthelsetenesta i tråd med sektoransvaret for
kvart utvalsområde
1 fastlege
1 kommuneoverlege
2 brukarrepresentantar
(1 frå kommunane og 1 frå spesialisthelsetenesta)
1 representant frå hovudsamanslutningane

Observatørar med tale- og forslagrett:
-

Aktuelle representantar frå samarbeidssekretariatet
På sak:
o Leiarar av lokale underutval og nettverk

Figur utarbeida av Helse Bergen

Sluttprosess for avtalen og overgang til ny
struktur
• Frist for handsaming og signering er sett til 01.juli 2022.
• Signert avtale returnerast til: postmottak@helse-bergen.no
• Møte i arbeidsgruppen 8. juni for å planlegge overgang til ny
struktur
Førebels tema for møtet:
-

nye møtedatoar og rekkefølge på møter
koordinere oppnevning av representanter (likeverd)
rekruttering av brukar, fastlege, kommuneoverlege og tillitsvalgt til SSU m.m.
planlegging av oppstartsmøter
m.m.

• Ny avtale gjeld frå 01.08.22

Innspel til vidare prosess frå SU/SR

