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Evaluering av dei lovpålagde avtalane 2016
Informasjon til partane om prosessen
Samhandlingsutvalet (SU) er sett til å følgje opp og vedlikehalde overordna samarbeidsavtale med tilhøyrande tenesteavtalar. Prosess for gjennomgang av avtalane i 2016 er
diskutert i SU, og det er vedteke å nytte etablerte nettverk,
arbeidsgrupper og FOUSAM i evalueringa. Dette for å sikre
god og brei representasjon frå partane i arbeidet. Oppdraget
går til namngitte personar som får eit ansvar for å følgje opp
arbeidet og rapportere forslag til endringar til SU. Gruppeleiarane har fått i oppdrag å sikre eit breitt samarbeid med
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aktuelle fagressursar og sørgje for anna bistand der det er
naudsynt. Dei tillitsvalde har fått invitasjon til å ta del i arbeidet, og det er stilt krav til nødvendig
brukarrepresentasjon.
Til grunn for gjennomgangen av avtalene ligg lov og forskrift, nasjonale veiledere og vedtekne
prosedyrar. SU har i bestillinga bedt om eit særleg fokus på gråsonar og område som kan gi rom
for tolking. Strukturen i avtalane vil bli vidareført i denne gjennomgangen, men SU har bedt om
innspel til evalueringa i 2017/2018 på korleis avtalene kan bli enklare.
Samhandlingsutvalet vil drøfte innspela og sende oppdaterte avtalar til kommunar og helseføretaket. Behov for endringar som avtalepartane meiner ikkje er tatt høgde for i første del av
prosessen kan meldast til SU. Etter dette tar SU nye innspel til diskusjon og oppdaterer avtalane
før dei går ut til endeleg behandling og signering.
Kari Ugland, leiar av Samhandlingsutvalet

Ny sammensetning av Samhandlingsutvalget
Samhandlingsutvalget er et partssammensatt samarbeidsorgan, som skal avgjøre saker av
prinsipiell administrativ, faglig og økonomisk karakter i samhandlingen om pasient/bruker. Utvalget
har ansvar for organisering og gjennomføring av strategisk topplederforum og skal følge opp, holde
ved like og ivareta revisjon av samarbeidsavtalene. I tillegg gir SU mandat og myndighet til
FOUSAM og følger opp arbeidet.
Referater og handlingsplan fra Samhandlingsutvalget finner du på www.fousam.no/samhandling/
samhandlingsutvalget.
De kommunale medlemmene av Samhandlingsutvalget blir oppnevnt for to år om gangen. I 2016
har Andreas Moe Larsen og Oddvar Larsen gått ut og Anne Lise Naasen og Lars Helge Sørheim
kommer inn som nye medlemmer. Fra Høgskolen Stord/Haugesund har Gunn Haraldseid gått ut
og nytt medlem er Georg Førland. Kari Ugland fortsetter som leder av utvalget i 2016; ny nestleder
er Aslaug Tangeraas. Helseforetaket har ansvar for rollen som SU-koordinator dette året og Sølvi
Torvestad går inn i denne funksjonen.
Utvalgets sammensetning fra 1. januar 2016









Kari Ugland, Helse Fonna (leder)
Aslaug Tangeraas, Sauda kommune
(nestleder)
Berit Haaland, Helse Fonna
Kenneth Eikeset, Helse Fonna
Reidun Mjør, Helse Fonna
Nora Olsen-Sund, Karmøy kommune
Lars Helge Sørheim, Stord kommune
Anne Lise Naasen, Odda kommune







Laura Sofie Seltveit, Brukerutvalget Helse
Fonna
Nils Magne Kloster, Brukerutvalget Helse
Fonna
Georg Førland, Høgskolen
Stord/Haugesund
Marianne H. Wennersberg, FOUSAM
Sølvi Torvestad (SU-koordinator)
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Nytt fra FOUSAM-prosjekt
Innovasjon for morgendagens omsorg – Velferdsteknologiprosjekt Haugalandet
Velferdsteknologiprosjektet handler om å legge til rette for større trygghet i eget hjem og vise til
nye løsninger for morgendagens omsorg, sier prosjektleder Sturle J. Monstad. Han mener at det
ikke er teknologien i seg selv som er viktig, men mulighetene den gir for at enkeltindivid kan mestre
hverdagen bedre.
Rogaland er det fylket i Norge som vil få den største veksten
i antallet eldre i årene som kommer. Samtidig vil det være
utfordringer med å skaffe nok ansatte om vi skal løse
morgendagens utfordringer slik vi gjør det i dag.
Ti kommuner i Haugesundregionen har valgt å gå sammen
om å finne de beste løsningene for sine innbyggere. De deltar i velferdsteknologiprosjektet der blant andre Helse Fonna
helseforetak, Høgskolen Stord/Haugesund, Utviklingssenter
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for sykehjem og hjemmetjenester i Helse Fonna, brukerrepresentanter og FOUSAM er med. Fra kommunene vil både ansatte fra helse, IT og innkjøp
delta, mens prosjektlederen er ansatt i Haugaland Vekst IKS. Prosjektperioden er på to år, frem til
september 2017. Les mer om prosjektet på www.fousam.no/prosjekter/velferdsteknologi.

Meld deg inn i brukerbanken!
Erfaringskonsulenten i FOUSAM og samhandlingskoordinatoren i Helse Fonna jobber sammen
med læring- og mestringsnettverket om å utvikle en brukerbank. Arbeidet er forventet å være ferdig
på vårparten. Brukerbanken skal være et verktøy for å rekruttere brukerrepresentanter til råd og
utvalg, forskning- og utviklingsprosjekter i FOUSAM- og Helse Fonna-regi.
Ønsker du å registrere deg i brukerbanken? Ta kontakt med erfaringskonsulent i FOUSAM, Liv
Alsaker Sande på telefon 958 20 166 eller på mail liv.sande@hsh.no. Personer som allerede er
brukerrepresentanter eller deltar i erfaringsformidlingsarbeid vil bli invitert til å registrere seg i
brukerbanken. For mer informasjon om brukermedvirkning og retningslinjene i FOUSAM sjekk
www.fousam.no/samhandling/brukermedvirkning.

Arrangementer i vår
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Samlinger for brukerorganisasjonene
Læring- og mestringsnettverket arrangerer sammen med erfaringskonsulenten i FOUSAM samlinger for brukerorganisasjonene i april 2016.
Det blir samling på Stord rehabiliteringssenter 13. april, Odda sjukehus
20. april og i Haugesund på Bjørgene utviklingssenter 27. april.
Aktuelle tema som vil bli tatt opp er informasjon om brukerbanken som
er under utvikling, et lokalt frisklivstilbud med fokus på samarbeid med
frivillige organisasjoner og hvordan organisasjonene/foreningene kan
bidra med erfaringskunnskap. Målet er at brukerorganisasjonene skal bli
kjent med hverandres tilbud og utveksle erfaringer, samt at brukerbevegelsen og fagfeltet skal knyttes tettere sammen. Invitasjon til samlingene finner du på
www.fousam.no/arrangementer.

Nyttig å vite – Telefontid ved Haugaland og Karmøy DPS
Ansvarlige behandlere ved alle avdelinger er som hovedregel tilgjengelige på telefon kl. 11.00–
12.00 i ukedagene. I tillegg til dette kan det gjøres individuelle avtaler.

Kontaktinformasjon
Leder Samhandlingsutvalget
Kari Ugland
Samhandlingssjef Helse Fonna HF
Telefon: 917 80 065
 kari.ugland@helse-fonna.no

SU-koordinator
Sølvi Torvestad
Telefon: 411 06 456
 solvi.torvestad@helse-fonna.no

Leder FOUSAM
Marianne H. Wennersberg
Telefon: 482 46 811
 marianne.wennersberg@hsh.no
www.fousam.no
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