Referat frå møte UFAB 8. mars 2022
Stad: Teams
Medlemmar UFAB
Namn

Funksjon

Område

Eystein Hauge

Kommuneoverlækjar

Voss Herad

Dag Erlend Skjelbreid

Kommuneoverlækjar

Kvam Herad

x

Unni Solem

Kommuneoverlækjar

Ulvik kommune

x

Åge Jensen

Seksjonsleiar

AMK Bergen

X

Ralf Teetzman

Avd. overl. Anestesi

Helse Bergen, Voss sjukehus

x

Ole M. Thorseth

Kommuneoverlækjar

Vaksdal kommune

Bjørn Morten Øen

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

X

Arnt Inge Lekve

Ass. Seksjonsleiar

Helse Bergen. Amb.

X

Sak nr.
1/22

Møtt
X

x

Ansvarleg
Godkjenning av møteinnkalling og referat frå førre møte

Forfall

Tid/ status

Silje

Restansar
6/20

Legevaktbil
Vi har hatt totalt 145 oppdrag med legebilen etter oppstart
med prosjektet. Det pågår en kartlegging av hvilke oppdrag vi
ikke rykker ut på. Samarbeidet inne på legevakten fungerer
godt. Det tar tid å komme i gang, mulig behov for å utvide
prosjektperioden.

8/20

Informasjonsoverføring ved overflyttingspasienter
Hvordan sikre god informasjonsflyt ved overflytting av

Otto, Arnt
Inge, Elin og
Silje

Pågående

Elin

Uferdig

1

pasienter mellom legevakt og sykehus og sykehus til sykehus.
Elin initierer møte med ambulansetjenesten for å kartlegge
behov.
Silje

Vår 2022

Bistand frå politi
Brøset Violence asessment skjema brukes i AMK og i
ambulansetjenesten. Ikke aktivt bruk i LVS og blant legene.
LVS og legevakt sender informasjon til alle ansatte med
informasjon om skjemaet og hvor de finner dette.

Otto, Silje, Elin

Vår 2022

8/21

Særavtalar
Særavtaler ikke tatt opp i UFAB Nord. Når dette er gjort
vil særavtalene revideres basert på innspill som har
kommet. Revidert utgave blir presentert i felles UFAB
og deretter i Samhandlingsutvalg.

Bjørn
Morten. Alle.

Vår 2022

10/21

Video i AMK og LV
AMK har innført medtitt hos luftambulansen og plastikk
kirurgi, men ikkje mye erfaring enda.

Åge, Elin,
Silje

Vår 2022

20/20

Flytting av Voss IKL
Prosjektleder på plass som skal koordinere alle enhetene som
skal inn i Voss sykehjem. Oppstartsmøte 17. mars.

5/21

Åge 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 og
oppsettet/teknisk løsning på plass.
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 har
vært i dialog med Christopher Bjerkvig som har
diskutert det med hjerteavdelingen ved HUS. Det
foregår enda diskusjoner rundt praktisk bruk, økonomi
mm. Elin foreslår at legemidlene kan rulleres inn i
sykehus når de begynner å gå ut på dato.
13/21

Flytting av ambulansestasjon

Otto

Vår 2022

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

2

nær relasjon til akuttmottak og legevakt. Kostandene
for ny ambulansestasjon kommer i tillegg til budsjettet
for nytt sykehusbygg. Uklar plassering i Voss sykehjem.
Vurderer å gjøre endring i oppsettet på aktiv/passiv
biler, generelt ønske om å gå over til aktive biler.
Oppstartsmøte med prosjektleder for ombygging av
Voss sykehjem i løpet av måned.
Nye saker
2/22

Nye rutiner for behandling av hjerneslag
Anette Fromm, nevrolog HUS
Gjennomgang av B-FAST rutine, se vedlegg.

3/22

Endring av sammensetningen av UFAB
Bjørn Morten Øen er ny avdelingsleiar AMA
Åge Jensen er ny seksjonsleiar AMK Bergen
Nye assisterende er ikke ansatt i faste stillinger enda.

4/22

Informasjonsflyt om nye rutiner
Det er behov for å sikre at riktig informasjon om
endring av rutiner inne på sykehus som også angår de
prehospitale tjenestene når frem dit de skal, jmf rutine
om traumekriterier. Det er også ønskelig at prehospitale
aktører blir involvert i utformingen av rutinene.

5/22

Legevaktbil i Eidfjord

Bjørn
Morten

Rita

Ferdig

Elin

Vår 2022

Foliert bil nå på plass i Eidfjord! Mulighet for at en fra
ambulansen kjører bilen og legen sitter på med
ambulansen.
6/22

Alvorlige hendelser – defusing og debrief
Hvordan initiere debrief etter alvorlige hendelser? Det
finnes rutiner for dette i AMA og på legevakt.
Utfordring at ledelsen ikke alltid får beskjed om at det
har vært en hendelse. Legevaktsentralen utelates ofte
fra defusing og debriefinger. Det er behov for bedre
tverretatlige rutiner.
Neste møte 7. juni 2022 kl. 0915 Teams/Voss

Silje
Silje (ref.)
3

4

