Referat frå møte UFAB 7. september 2021
Stad: Teams
Medlemmar UFAB
Namn

Funksjon

Område

Eystein Hauge

Kommuneoverlækjar

Voss Herad

x

Dag Erlend Skjelbreid

Kommuneoverlækjar

Kvam Herad

x

Unni Solem

Kommuneoverlækjar

Ulvik kommune

x

Åge Jensen

Ass. Seksjonsleiar

AMK Bergen

x

Anne Karoline Pedersen

Seksjonsleiar

AMK Bergen

x

Ralf Teetzman

Avd. overl. Anestesi

Helse Bergen, Voss sjukehus

x

Ole M. Thorseth

Kommuneoverlækjar

Vaksdal kommune

x

Øyvind Østerås

Avdelingsleiar

Helse Bergen, AMA

x

Otto Sæthre-Hansen

Seksjonsleiar

Helse Bergen. Amb.

x

Rita Høvset

Kommuneoverlækjar

Eidfjord kommune

x

Silje Todnem

Legevaktsjef

Hardanger- og Voss IKL

x

Elin Seim

Avdelingssjukepleiar

AKM/LV Voss sjukehus

Bjørn Morten Øen

Ass avd sjef

Helse Bergen, AMA

x

Arnt Inge Lekve

Ass. Seksjonsleiar

Helse Bergen. Amb.

x

Kjersti Fjose (for Elin Seim)

Ass
Avdelingssjukepleiar

AKM/LV Voss sjukehus

Sak nr.
4/21

Møtt

x

x

Ansvarleg
Godkjenning av møteinnkalling og referat frå førre møte

Forfall

Tid/ status

Silje

Restansar
5/20

Daglegevakt Voss Herad
Vil sjå på dette opp mot ny legevaktorganisering.

Silje

Ikkje vidare
oppfyljing no

1

6/20

Legevaktbil
Prosjektet er klart for oppstart 18. oktober. Det er utarbeidet
en kommunikasjonsplan og en presentasjon er under
utvikling. Bilen skal gå fra kl 16 til kl 22 hverdager, 10-22 i
helger. Det blir opplæring over to dager for
ambulansearbeiderne. Det er en økende mengde oppdrag for
ambulanser generelt, vanskelig å måle om prosjektet kan ta
ned antall ambulansetransporter. Målet er at legen i økende
grad skal rykke ut til de perifere områdene i distriktet.
Legevakten har i dag dårlig oversikt over antall sykebesøk mm
pga manglende funksjoner i journalsystemet.

Silje og Otto

8/20

Informasjonsoverføring
Fra juni 2021: Det er behov for klare rutinar for kva
informasjon som skal fylja pasientar ved overføring mellom
sjukehus og institusjonar. Dette har vist seg å vera eit
problem ettersom meir og meir informasjon er digitalisert og
dermed ikkje tilgjengeleg for personell som transporterer
pasientar. Må også sjå på korleis ein kan sikre at
informasjonen i minst mogleg grad går gjennom fleire ledd
som svekkar kvalitet på viktig informasjon. Spesielt
ambulanse og luftambulanse.

Elin

10/20

Faktura frå politi
AMA har sluttet å betale for det som inngår i bistandsplikten
frå politiets side. Legevakten sender regninger i retur.
Avventer nå nye retningslinjer frå
Politidirektoratet/Helsedirektoratet.

Silje og Åge

14/20

Bliksund for legevaktene

Uferdig

Silje

Videre drift av Prehospital LV Vestland. Avventer til dette er
diskutert i flere UFAB.

20/20

Mulig flytting av Voss IKL
Det er avklart at legevakt og Helse Bergen splitter driften slik
at legevakten blir helkommunal.

Silje

Vinteren
2021/2022

Dag Erlend

Avventer til
Øyvind er
tilbake

Ambulansestasjon: Det jobbes for at ambulansen blir en
integrert løsing med akuttmottak og legevakt.
UFAB vil jobbe for at akuttmottak, ambulanse og legevakt
beholder det tette samarbeidet også i nye lokaler.

5/21

Bistand frå politi
Frå juni 2021: Legevakt i Kvam kontakta lokalt politi for å få
hjelp med ein pasient som har ytra tankar om suicid. Politiet
visar vidare til AMK/operasjonssentralen. Tok lang tid før
lokalt politi vart involvert, samt at politiet visar til rutine om
at lokal legevakt skal be som slik type bistand gjennom AMK.
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Ynskjer å samle eksempler som Øyvind Ø. Kan ta vidare med
politiet.

6/21

Nødnett i sjukehuset
Noen utfordringer med utalarmering av gruppene.
Kommunikasjonsmodaliteten er for dårlig i dag med entil-en samtaler. Fungerer godt ved stansalarmer og
traumeteam.

Ralf og
Kjersti

7/21

Evaluering prehospital plan
Planen har blitt styrebehandlet og godkjent. Det er ikke
gjort store endringer fra opprinnelig plan. En del
døgnbiler blir nå omgjort til aktiv tid (Sotra, Askøy). Det
kommer en dagbil i Åsane, ansatte her skal dekke
vakter i AMK i helgene. Osterøy og Austreim er ute på
anbud. Voss og Eidfjord slås nå sammen til et
vaktdistrikt, alle vaktbytter blir nå på Voss pga
garderobefasiliteter mm. Det jobbes også med rett
hastegrad til rett pasient og rett transport til rett
pasient.

Bjørn
Morten

8/21

Særavtalar
Helse Bergen har laget et utkast til særavtaler. Parallelt
med dette arbeider Helsedirektoratet med en veileder
for akutthjelpere og faglige retningslinjer for disse.

Bjørn
Morten. Alle.

Mål om å avklare ansvarsforhold i avtalene:
Akutthjelperordning, kommunale
beredskapsutfordringer og felles kompetanseheving.
Helse Bergen utarbeider en generell avtale for alle
kommunene med et vedlegg per kommune.
Akutthjelpere:






I Kvam herad er det brann som er akutthjelpere
da de allerede har en beredskapsfunksjon.
Ønske om færre personer med spisset
kompetanse enn et helt brannlag.
I Eidfjord finnes det ingen offisiell
akutthjelperordning. Ønsker å se på en løsning
med brannvesenet.
Ulvik har akutthjelperordning med brann som
har hatt opplæring via Norsk Luftambulanse.
Ulvik øver x 2 per år samt resertifisering av
Norsk luftambulanse årlig.
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Spesialisthelsetjenesten skal utrede alternativer
for akutthjelperfunksjon der det er lange
responstider. Dette må gjøres i samarbeid med
kommunene. Mulig det kommer krav til
utrykningstid for ambulansen, ikke kun
anbefalinger.
Akutthjelpere blir helsepersonell når de tar
helseoppdrag. Det er kommunelegen som har
det faglige ansvaret. Erfaring med lite
kommunikasjon mellom utførende og ansvarlig
partner i Ulvik.
Voss herad vil prioritere å øke kompetansen
hos pleie- og omsorgstjenesten.
Det reises spørsmål om hvem som skal betale
for akutthjelperfunksjonen.
Det finnes gode prosjekter andre steder i landet
som bruker pleie- og omsorgssektoren som
akutthjelpere. Det er rekrutteringsvansker i
pleie- og omsorgstjenesten i dag i enkelte
kommuner.
For øyeblikket er det Norsk Luftambulanse som
står for opplæringen.

Det er ønske om skriftlige innspill til Bjørn Morten på
avtalen.
9/21

Innleggingssentralen på HUS
Innleggingssentralen vil bli flytta ut av AMK på HUS.
Håper på iverksetting i løpet av 2021, men usikkert.

10/21

Video i AMK og LV
Legevaktsentralene på Voss IKL og Kvam LV har innført
videoløsning, avventer nå å starte med medtittfunksjon
for lege.

Åge

Kjersti og
Åge

Fra AMK har man observert at pasienter både
oppgraderes og nedgraderes. Venter på at
medtittfunksjonen skal tas i bruk til leger innhospitalt.
Nye saker
11/21

Transport av pasienter som både er farlige og en
smitterisiko

Rita
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Krav om at pasienten skal til en form for behandling for
at det skal utløse ambulansetransport. Her kunne det
vært aktuelt med ambulanse med politifølge.
Neste møte 7. desember kl. 0915

Silje
Silje (ref.)
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