Møtereferat fra samarbeidsmøte mellom regionrådssekretariat og
Helgelandssykehuset HF
Møtetype
Møtedato
Møtested
tilstede

Samarbeidsmøte
1.12.21
Digitalt
Indre Helgeland regionråd
• Kjell Idar Juvik -regionrådssekretær
Helgelandsrådet
• Stig Sørra -regionrådssekretær
Helgelandssykehuset
• Knut Roar Johnsen -samhandlingssjef
• Hege Mørk- rådgiver senter for samhandling

Agenda:

Status Helsefellesskap Helgeland
• Oppfølging av saker fra forrige møte 17.11.21
• Planlegging av seminar:
a. Forslag til dato og sted
b. Agenda/tema til dette seminaret
c. Deltakere
• Annen informasjon
• Neste møte

•

Planlegging av seminar:
a. Forslag til dato og sted:
Onsdag 26.januar,Fru Haugans hotell i Mosjøen
Regionrådssekretariatet kommer med en evt dato i tillegg.
b. Agenda/tema til dette seminaret
Her er det ønskelig med en representant fra KS som snakker litt om
helsefellesskap. Stig Sørra forespør. (Navn som er nevnt er Åse Snåre avd. dir
helse og velferd KS)
Presentasjon fra KSU om arbeidsprosess
-og evt andre innspill fra KSU

c. Deltakere
Det er foreslått politisk representasjon, administrativ representasjon og
faglig representasjon fra kommunene. Helgelandssykehuset hører med adm.
Dir om deltakelse fra Helgelandssykehuset.
d. Arbeid videre:
Knut Roar og Hege orienterer KSU i neste møte samt ber om innspill til dette
seminaret.
Stig ordner innleder fra KS
Kjell Idar og Stig kommer med alternativ dato om ikke 26.januar passer.
Det er foreslått å arrangere det konstituerende dialog- og
partnerskapsmøtet etter påsken 2022. Stig og Kjell Idar kommer med forslag
på dato.
•

•

Annen informasjon
Kort om utfordringen rundt utskrivningsklare pasienter og gjenopptakelse av jevnlige
møter mellom sykehuset og kommuenne på Helgeland .
Hulda Gunnlaugsdottir skal i møte med Indre Helgeland regionråd 3.12.21 hvor
helsefellesskap vil bli et tema.
Neste møte
Vi holder kontakt ved mail og tlf om det oppstår ny informasjon. Knut Roar innkaller
til nytt møte da det er behov.

Hvem informeres om status etter dagens møte?
Saken refereres til:
Regionrådsmøtene
OSO
KSU for Helsefellesskap Helgeland

