Referat fra møtet i Samarbeidsutvalget i
Bergen
Dato/tid:
Sted:
Møteleder:
Referent:

10.12.20, kl. 12.30– 15.00
Teams
Trond Egil Hansen
Anne Kvalheim

Til stede: Trond Egil Hansen (leder); Rebekka Ljosland (vara for Kjerstin Fyllingen); Elena
Sandgathe (vara for Petter Lave Thornam); Randi-Luise Møgster; Mads Hagebø; Else Marie
Løberg; Eli Julseth Birkhaug; Gro Iren Nordtveit; Jostein Storsæter; Anne Taule; Geir Lien;
Hjørdis Dahle (vara for Inge Fiskvik)
Eirik Vestrheim (SSE); Anne Kvalheim (SSE)
Frafall: Brita Øygard; Kjerstin Fyllingen; Petter L. Thornam; Margrete Røkkum; Helen Koldal;
Rønnaug Frøiland; Inge Fiskvik;

Vedlegg

Saknr.

Saksliste

44/20

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Godkjent

45/20

Godkjenning av referat fra møtet i SU Bergen 16.09.20
Vedtak: Godkjent med følgende merknad til sak 33/20 Covid 19
b) Stor økning i testing (Bergen kommune 1800 pr. dag.)

46/20

Revisjon av tjenesteavtale 11 og 12
- tiltak 1.4 i handlingsplan 2020
Orientering i møtet ved Øyvind Østerås, avdelingssjef ved Akuttmedisinsk avdeling,
Helse Bergen. Se vedlagte presentasjon brukt i møtet.
Revidert avtale har tittelen tjenesteavtale 11, og de viktigste endringene er knyttet til:
• Harmonisering til akuttmedisinforskrifta
• Tydeleggjering av ansvaret som kommunane og sjukehusa har, knytt til at
beredskapsplanane skal vere samordna og omforeinte
• Føretakets ønskje om å laga særavtalar med kvar kommune

Akuttmedisinsk
avdeling_TA11.pptx

•

Punkt i eksisterande avtale som er ivaretekne i akuttmedisinforskrifta er tekne
vekk

Vedtak: SU Bergen meiner avtalen er klar for signering.

47/20

Handlingsplan 2020 og 2021
Eirik Vestrheim presenterte status på tiltak i Handlingplan 2020, samt de vurderinger
som er gjort knyttet til forslag til handlingsplan for 2021.
Det takkes for en god presentasjon av saka.
Det ble stilt spørsmål til om det under Handlingsplan for 2021; tiltakspkt. 1.2. kunne
legges til et underpkt. Om arbeidet som omhandler delte jordmorstillinger mellom
Helse Bergen og Bergen kommune.
Vedtak:
1. Samarbeidsutvalget i Bergen tek SSE sin status for arbeidet med handlingsplan for
2020 til orientering.
2. Samarbeidsutvalget i Bergen sluttar seg til utkast til handlingsplan for 2021 og ber
SSE legge fram endeleg Handlingsplan til handsaming i februar 2021

Oppfølging av saker i Handlingsplan 2020

48/20

Årleg gjennomgang av avtaleverket - tiltak 1.6
Eirik Vestrheim redegjorde for Samarbeidssekretariatet (SSe) sine vurderinger og
anbefalinger i saka.
Vedtak:
Samarbeidsutvalget i Bergen sluttar seg til samarbeidssekretariatet si tilråding i saka.

49/20

Felles Utviklingsplan for samarbeid og samhandling – tiltak 2.2
-

Orientering om status i prosjektet
Drøfting/innspill – jf. spørsmål i vedlegg 1, foil 11

-

Prosjektleder Odd Ivar Øvregård presenterte kort status for prosjektarbeidet.
Prosjektet vil be styringsgruppa om utsettelse fra medio desember til medio
januar med å legge fram planen. Dette vil bety at planen kan drøftes på
Toppledermøtet 28. januar som planlagt.

SU Bergen uttrykte stor forståelse for behovet for utsettelse.
Fra Bergen kommune ble det uttrykt støtte til helsefelleskapsmodellen som foreslår
ett strategisk samarbeidsutvalg. Det er utfordrende med representasjon, men bør
være mulig å få til.

Sak 49_20_vedlegg
1_STATUSRAPPORT_ DES 2020.p

Fra Helse Bergen (HB) blir det påpekt at det viktige er at vi sammen er orientert om
framdrift og muligheten for å være operative; her har pandemien vist vei. Ett
strategisk samarbeidsutvalg ville kreve et grunnlagsarbeid i kommunene før
utvalgsmøtet der flere kommuner lar seg representere av en. Det er viktig å se på
hvilke beslutningsprosesser som ønskes. I Helsefelleskapsmodellen er det lagt inn en
to-trinns modell.
Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS) viser til fordeler og ulemper med både med
helsefellesskapsmodellen og med dagens samarbeidsstruktur, men understreker
betydningen av at alle kommuner deltar. Det sentrale er at vi utformer en struktur
som gjør det mulig for oss å løse de samhandlingsutfordringene vi har.
Konklusjon: Prosjektleder takker for de innspill og kommentarer som er fremkommet
i møtet.

50/20

Felles opplæringsprogram for å spre bevissthet, kunnskap og kompetanse – tiltak
2.7
Eirik Vestrheim presenterte saken slik den er skissert i notatet.
HDS uttrykker usikkerhet om målet med tiltaket og foreslår at det tas ut av
handlingsplanen slik det er formulert i dag. Det vises også til suksessen HDS har hatt
med hospiteringsavtalen HDS har med Forvaltningen i Bergen kommune.
Helse Bergen mener at tiltaket skal omformuleres men det bør fortsatt stå på
handlingsplanen. Det vises i den sammenheng til arbeidet med lege-lege samarbeid i
Medisinsk faglig utvalg. Det vises også til at Mottaksklinikken i samarbeid med
Forskning og utviklingsavdelingen i Helse Bergen kan ha ressurser som kan bidra til et
opplæringsprogram med ønsket innhold.
Det konstruktive tilbudet fra Mottaksklinikken vurderes som interessant og Su Bergen
enes om at vi må utforske andre tilnærminger enn e-læringsprogram.
Konklusjon: Vi må finne en ny vei videre for dette tiltaket.

Andre saker

51/20

Møteplan for samarbeidsutvalget og andre fellesorgan i samarbeidsstrukturen 2021

Vedtak:
Samarbeidsutvalget i Bergen sluttar seg til forslag til møteplan for 2021.
Det bes om at det blir funnet en ny møtedato for AK møtet i januar 2021. Møtet
ønskes gjennomført før Toppledermøtet 2021.

52/20

Tverrfaglig Spesialisert Behandling (TSB)
Else Marie Løberg presenterte arbeidet med forløpet.
Bakgrunnen: man så i 2016 behov for en konsensus for hvordan vi skal jobbe sammen

20201208
Presentasjon for SU TSB.pptx

om pasientene i denne gruppa. Arbeidet ble prosjektorganisert og Bergen kommune,
De private Ideelle og Helse Bergen har deltatt i arbeidet.
Det har tatt lang tid, men målet har vært ambisiøst. Visualiseringen kan synes
komplisert, men er et godt hjelpemiddel for å avklare det krevende spørsmålet om
når er det et menneske i denne pasientkategorien har behov for innleggelse i
spesialisthelsetjenesten.
Det vises til at det parallelt har vært arbeidet med et sømløst tilbud til de svakeste
ruspasientene.
Det har skjedd en endring i kultur og kompetanse i tjenestene for å bedre tilbudet.
Nå står implementeringsfasen for TSB-forløpet på planen.
Vedtak:

Samarbeidsutvalget i Bergen tek saka til orientering.

53/20

Covid-19
Orientering fra koordineringsgruppen v/ Trond Egil Hansen
Koordineringsgruppen har fortsatt ukentlige møter.
Det vises til den politiske diskusjonen i media om tiltakspakken fra Bergen kommune.
Det er ett utfordrende tema: det kan synes som om det er en overrepresentasjon av
helsepersonell blant de smittede. Kan det bety at det er uoppdaget smitte i
befolkningen?
Helse Bergen viser til at kommunene gav spesialisthelsetjenesten et rom til å rigge seg
innledningsvis og at sykehus og kommuner har vært samstemte under arbeidet.
Det vise stil et ett møte med fylkeslegen nylig, der koordineringsgruppens gode
samarbeid ble løftet fram.
HDS takker Bergen kommune for innsatsen som har gitt gode resultater.
Konklusjon: Status fra koordineringsgruppen må også være sak på neste SU Bergen
sitt møte.

54/20

Orientering fra partene
- Bergen kommune
Det har vært en krevende bemanningssituasjon blant kommuneoverlegene og i
Helsehuset. Det vises til at det er gammelt konfliktstoff som virvles opp.
De ansatte på helsehuset har det tøft nå.
Videre informeres det om at vekterstreiken har påført hospits og bofelleskap store
utfordringer, og man er nå glad for at streiken er over.
Det vises også til utfordringer når NAV kontorer stengte muligheten for dropp inn
timer under pandemien. Kontorene vil åpne igjen for dropp-inn timer fra 11 januar.

- Helse Bergen
Det vises til balansen mellom R-tallet og normal drift. I HB er det fortsatt
beredskapsmøter 2 ganger ukentlig. Det vises til at henvisninger innenfor rus og
psykisk helsevern er økende. Mange unge har vært isolert lenge fra det normale.
Hvilke konsekvenser har tiltakene under pandemien hatt for barn og unge – og hva vil
dette bety for tiden framover.
- Det vises også til arbeidet med faglig integrasjon psykisk helsevern og rusmedisin
(Se sak 57/20).
- Til prosjekt om brukermedvirkning
- Det viktige samarbeidet i Idrettscampus Bergen
- Samarbeidet i Alrek Helseklynge.
- Uro-prosjektet som omhandler tidlig intervensjon for unge med rusproblematikk
Helse Bergen avslutter med å vise til det planlagte møtet den 18. desember, 2020 som
skal handle om samarbeidet knyttet til Bergen ØHD.
- Haraldsplass Diakonale Sykehus
HDS viser til arbeidet med prosjekt PLL som en har store forventninger til.
- Det jobbes også med hurtigtesting av covid 19.
- Sykehuset er igjen i full normal drift
- Det vises også til utfordringer med å få studentgrupper gjennom studiene som
planlagt.
- Avslutningsvis vises det til at HDS skal inn i en prosess med Helse Vest om
funksjonsfordelingen mellom HDS og HB.
- Betanien sykehus
Det er gjennomført hyppige beredskapsmøter og mange smittvernskurs, og det vises
til stor pågang innenfor psykisk helsevern både for voksne og for barn og unge.
55/20

Rapportering fra arbeidsutvalgets arbeid og Møteplass for habilitering og
rehabilitering 2020
-

Rapportering fra arbeidsutvalget (AU) og Møteplass for habilitering og
rehabilitering
Utpeking av nye representanter til AU for 2021 og 2022

Vedtak:
Samarbeidsutvalget i Bergen tek rapporten frå arbeidsutvalet til orientering og vil
komme tilbake med namn på utvalet/rådet sin representant og vararepresentant.
Frist: innan utgangen av desember 2020.
56/20

Oppfølging av fakturarutiner - Divisjon psykisk helsevern
Orientering ved Randi-Luise Møgster, Helse Bergen. Se notat.
Forslag til vedtak:
Samarbeidsutvalget i Bergen tek saka til orientering.

57/20

Sak 56_20 Feil i
faktura fra Psykiatrisk klinikk

Faglig integrasjon psykisk helsevern og rusmedisin – innføring av tiltak
-

Kort orientering om oppfølging av prosjektet. Se presentasjon.

Sak 57_20 Vedlegg
3 Presentasjon status oktober

58/20

Eventuelt
To spørsmål fra Hjørdis Dahle; Brukerutvalget i Helse Bergen
- Jeg har tidligere nevnt eventuelt ny avtale mellom Bergen kommunen og Betanien
rehabiliteringsavdeling. Har eksempel der pasient overført fra nevrologen på
Haukeland pga. spesialkompetanse ved Betanien rehab. Det må betales for oppholdet
selv. Oppholdet der går ikke på frikort 2 der egenandelen benyttes. Eksempel at
minstepensjonist må ta opp lån. Hvorfor er ikke Betanien med i avtaler om f. eks
Åstveit rehab har? Er der planer om endringer her?
Eli Julseth Birkhaug, Betanien Sykehus, ber om å få tilsendt spørsmålet pr. e-post og
vil svare direkte til Brukerutvalget i Helse Bergen.
- Brukerutvalget har stilt seg spørsmål og tanker omkring Akson, der det er satt av
store midler. Er det noe som kan formidles pr. i dag?
Møteleder svarer at det jobbes med, men at organiseringen ikke er avklart.

