Referat frå møte UFAB 7. desember 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

Anne Karoline Pedersen

Seksjonsleiar

AMK Bergen

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

Sak nr.
4/21

Møtt

x
x

x

Ansvarleg
Godkjenning av møteinnkalling og referat frå førre møte

Forfall

Tid/ status

Silje

Restansar
6/20

Legevaktbil
Prosjektet startet opp 18. oktober. Foreløpig 41 oppdrag, 16
røde, 20 gule og 4 grønne. Gode tilbakemeldinger fra
ambulansepersonell og leger. Pågående dialog rundt
muligheten for å ta med blod.

Otto, Arnt
Inge og Silje

Pågående

1

8/20

Informasjonsoverføring
Avventer til neste møte.

Elin

14/20

Bliksund for legevaktene

Silje

Uferdig

Det har ikke kommet noe signal fra de andre legevaktene i
området om at det er ønskelig at Prehospital Vestland blir
vedlikeholdt i Bliksund. Hardanger og Voss legevaktdistrikt
vurderer å bytte til Sunnsoft sitt prosedyreverk.

20/20

Mulig flytting av Voss IKL
Voss legevakt vil bli liggende i Voss sykehjem. Voss herad har
engasjert samme arkitekt som tegner det nye bygget for Voss
sykehus. Avventer nå en avklaring på hvilke funksjoner som
blir liggende i bygget før videre arbeid i prosjektet. Det er
tegnet en overgang fra 3. etg i det nye sykehusbygget til 3.
etg i Voss sykehjem.

Silje

5/21

Bistand frå politi
Økende avvik på vold og trusler i ambulansetjenesten, de har
innført Brøset sin Violence asessment skjema. Otto sender
skjema til UFAB for gjennomsyn. Same skjema brukes i
opplæring av legevaktsentraloperatører, men er ikkje kjent
blant legene. Ambulansen ber nå politiet bli i alle situasjoner
de har blitt tilkalt til oppdraget er avsluttet.

Dag Erlend,
Otto og
Øyvind

8/21

Særavtalar
Særavtalene er presentert for alle UFAB med unntak av
UFAB nord. Det har kommet en del tilbakemeldinger,
men ikke fra alle kommunene. Det hadde vært gunstig
om veileder for akutthjelpere hadde kommet ut før
avtalene signeres. Bjørn Morten sitter i et prosjekt som
ser på samhandling mellom brann og helse, mulig at
arbeidet der må ferdigstilles før veilederen gis ut.

Bjørn
Morten. Alle.

Vinteren
2021/2022

Vedrørende akutthjelpere: Enkelte kommuner har for
lav bemanning i pleie- og omsorg til å kunne ha en slik
funksjon (Eidfjord blant annet). I Kvam ønsker
fastlegene at brann har denne funksjonen, men bør
være mer spisset enn i dag. Brann er i noen tilfeller
skeptisk til funksjonen pga risiko for
samtidighetskonflikter. Det er noe politisk motstand
mot akutthjelpere.
Nye avtaler sendes ut til gjennomsyn etter hvert.

2

10/21

Video i AMK og LV
AMK har innført medtitt. Anne Karoline sender ut ROS
analysen som er gjennomført i forbindelse med dette.
Voss og Kvam legevaktsentraler vil innføre medtitt når
ROS analysen er gjennomført hos dem.

Anne
Karoline

Behov for møte om hvordan vaktlegene kan nå
sykehusleger som plastikk kirurg, traumevakt og
hudlege via systemet. Anne Karoline kaller inn til møte.
Nye saker
12/21

Trombolyse i Eidfjord og Kvam

Otto

Det er anbefalt trombolyse om det er over 90 minutter
transporttid til PCI ved ST elevasjonsinfarkt. Innføre
trombolyse i ambulansene i Kvam og Eidfjord? Otto tar
dette videre med fagansvarlig i ambulansetjenesten.
13/21

Flytting av ambulansestasjon

Otto

I forbindelse med at Voss sykehus skal bygges om må
ambulansestasjonen på Voss flytte. Det er utarbeidet
skisser og krav spek til ny stasjon. Ønske om å være i
nær relasjon til akuttmottak og legevakt. Kostandene
for ny ambulansestasjon kommer i tillegg til budsjettet
for nytt sykehusbygg. Tidsplan ikke lagt.
14/21

Nye rutiner for behandling av hjerneslag
Nevrolog inviteres til neste møte for å orientere UFAB

15/21

Bjørn
Morten

Mars 2022

Endring av sammensetningen av UFAB
Anne Karoline har fått ny jobb som legevaktsjef for
Bergen legevakt
Øyvind har fått ny jobb som avdelingssjef for
postoperativ/intensiv HUS
GRATULERER!
Neste møte 8. mars 2022 kl. 0915 Teams

Silje
Silje (ref.)
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