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

22.02.21, kl. 13.00– 15.30
Teams
Trond Egil Hansen
Anne Kvalheim/Eirik Vestrheim

Til stede: Trond Egil Hansen, Hjørdis Dahle, Jostein Storsæter, Rebekka Ljosland, Geir Lien,
Else Marie Løberg, Mads Hagebø, Rønnaug Helene Frøiland, Anne Taule, Randi-Luise
Møgster, Helen Koldal, Margrete Røkkum (deltok frem til 13:50), Eli Julseth Birkhaug
Fra SSE: Eirik Vestrheim og Anne Kvalheim
Frafall: Kjerstin Fyllingen, Gro Irene Nordtveit

Sakstype Vedlegg

Saknr.

Saksliste

01/21

Godkjenning av innkalling og saksliste

(Vedtak
Drøfting
Orientering)

V

Vedtak: Godkjent

02/21

Godkjenning av referat fra møtet i SU Bergen 10.12.20

V

Vedtak: Godkjent med følgende merknad:
I sak 50/20 vises det til Mottaksklinikken i samarbeid med Forskning
og utviklingsavdelingen i Helse Bergen. Det korrekte her er at
Mottaksklinikkens egne Forsknings- og utviklingsenhet har ressurser
som kan bistå med den tekniske kompetansen for å få utformet et elæringsprogram.

03/21

Covid 19
Status fra koordineringsgruppen
- Orientering v/Trond Egil Hansen.
Smittetallene i Bergen kommune har siden jul vært relativt lave, men
Bergen har vært utfordret av to uavhengige smitteutbrudd; ett
utbrudd av det Engelske mutantviruset og ett utbrudd av det Sørafrikanske mutantviruset.
Regjeringen innførte med virkning fra 7. februar strenge nasjonale
reguleringer for kommuner som hadde utbrudd av muterte virus

O

med mål om å slå ned ytterligere spredning. Reguleringene ga positiv
effekt og fra mandag 22. februar ble de strenge reguleringene
opphevet og Bergen gikk igjen over til å følge de ordinære reglene
som gjelder for hele landet.
Leder av koordineringsgruppen, Randi-Luise Møgster, legger til at
Koordineringsgruppen fortsatt møtes jevnlig. Av underutvalgene er
det bare utvalget for smittevernsutstyr som fortsatt møtes.
Det er behov for at dette utvalget fortsetter arbeidet en stund til.
Koordineringsgruppens arbeid har vist oss at når vi samler og
koordinerer oss så klarer vi å løse utfordringer sammen. I
fortsettelsen blir det viktig å reflektere rundt spørsmål om
koordineringsgruppen har klart å oppfylle sitt mandat.
Bergen kommune representerer seg selv i Koordineringsgruppen
mens kommunene i de tre andre samarbeidsutvalgene har latt seg
representere av utvalgte representanter. Dette er også tematikk som
er relevant å drøfte i arbeidet med felles utviklingsplan og
spørsmålene knyttet til endringer i samhandlingsstrukturen.

04/21

Handlingsplan 2021
-

Godkjenning av Handlingsplan 2021.

Eirik Vestrheim presenterte saken og viste til at tiltakene i
Handlingsplan 2021 er oppdatert i tråd med vedtak gjort i SU møtene
i desember 2020. Forslag til handlingsplan for 2021 er satt sammen
av pågående tiltak fra handlingsplan for 2020, avtaler som er
vurdert/meldt inn at har behov for revisjon og saker som er vedtatt
av samarbeidsutvalgene og som vil kreve ressurser fra partene i året
som kommer.

O/V

Helse Bergen støtter forslag til Handlingsplan 2021, men har
kommentarer til to av handlingsplanens tiltakspunkt:
- Pkt. 1.2. Det informeres om prosjektet i regi av Bergen kommune og
Helse Bergen der det ønskes å pilotere en ordning med delte
jordmorstillinger. Dette er et arbeid som kan sees i sammenheng
med aktuelt tiltakspunkt.
- Pkt. 1.4. Det er viktig at vi kobler ALIS Vest på pågående arbeid med
særavtale.
Vedtak
Samarbeidsutvalget i Bergen slutter seg til utkast til handlingsplan for
2021. Samarbeidsutvalget ber SSE sammen med aktuelle parter om å
sørge for oppfølging av handlingsplanen.

05/21

Handlingsplan pkt. 2.1. Felles utviklingsplan for samarbeid og
samhandling

O/D

Samarbeidsutvalet
Bergen 220221.pptx

Prosjektleder Odd Ivar Øvergård presenterte status i arbeidet samt
forslagene fremsatt i utsendt drøftingsnotat. Se vedlagte PPpresentasjon.
Prosjektleder ba SU Bergen drøfte følgende:
•

Kva er ønskt organisering for det faglege samarbeidet?

•

Avklaring av kva saker som er tenkt handsama og i kva organ
(saksflyt).

Su Bergen påpekte at utvalgsstrukturen må svare ut behovene vi har.
Det er viktig at vi har et felles mål for det arbeidet vi gjør og at vi tar
med oss det gode fra dagens struktur og samarbeid når endringer
planlegges og gjennomføres.
Det er på nåværende tidspunkt vanskelig for flere medlemmer i
utvalget å se for seg hvordan saksgangen blir om
samhandlingsstrukturen, i tillegg til toppledermøtet, er bygget opp av
et strategisk utvalg, 4 geografiske utvalg og 5 faglige utvalg (kanskje
flere?) samt ulike felles og lokale faglige nettverk.
Er det slik at de 5 faglige fellesutvalgene skal arbeide med
fellessaker/tiltak og de 4 geografiske utvalgene skal ivareta mer de
lokale utfordringer?
Hvordan kan vi vite om foreslått organisering er en forbedring?
Arbeidsgruppene skal ifølge prosjektleder fortsette arbeidet og deres
innstillinger vil bli tatt med i endelig analyse og forslag til
strukturendringer.

06/21

Handlingsplan pkt. 2.2 Prosjekt pasientens legemiddelliste (PLL)

O

Orientering om status for prosjektet v/ Lars Ivar Mehlum,
prosjektleder Helse Vest IKT, og Lars Nedrelid, prosjektleder Bergen
kommune.

Presentasjon_PLL SU Bergen.pdf

SU takker for presentasjon av et viktig arbeid.
Se vedlagte pp-presentasjon.

Pause 5-10 min.

07/21

Handlingsplan pkt. 2.4 Utarbeide retningslinjer for lege til legesamarbeid

V

Trond Egil Hansen presenterte saken. Se vedlagt pp-presentasjon.
Helse Bergen takker for godt arbeid og viser til at retningslinjer og
plan for implementering er presentert for Foretaksledelsen og

Retningslinjer for
lege til lege samarbeid.p

ansvaret for oppfølging er lagt til nivå 2 enhetene
(klinikkdirektørene) i samarbeid med Seksjon samhandling.
Vedtak:
Samarbeidsutvalget for Bergen gir sin tilslutning til Generelle
retningslinjer for samarbeid mellom fastlege og
spesialisthelsetjenesten.
Samarbeidsutvalget-/rådet støtter MFUs forslag til prosess for
implementering og formelle rammeverk rundt retningslinjene.

08/21

Kvalitetsforbedring av samhandling om ernæringsstatus og
ernæringsoppfølging

V

Orientering v/ Helene Søreide, Bergen kommune og Kari Sygnestveit,
Helse Bergen.

v5_Presentasjon
SU_Samhandling ernærin

Et viktig arbeid som støttes av SU Bergen, men utvalget understreker
at arbeidet også må inkluderer pasienter og brukere innenfor psykisk
helse og rusfeltet. Feilernæring er en stor utfordring her.
Handlingsplan for 2021 er vedtatt og SU Bergen foreslår at
kvalitetsforbedring av samhandling om ernæringsstatus og
ernæringsoppfølging blir et tiltak under tiltakspunkt 1.6.
Tenesteavtale 10.
Forslag til vedtak:
Samarbeidsutvalget/-rådet støtter SSes anbefaling, og vil utpeke
representant til arbeidsgruppen innen 15.03.21.

09/21

Avdeling for rusmedisin (AFR) - evaluering av Bistandsteam

O

Orientering om evaluering av ordningen med beredskapsteam
knyttet til bruk av tvang overfor pasienter med rusproblematikk v/
Eirik Elsås, ass. avd.direktør AFR.

Samarbeidsutvalet
2021.pptx

Eirik Elsaas presenterte erfaringene med Bistandsteam som en god
samhandlingshistorie. Se pp-presentasjon.
SU Bergen takker for presentasjonen og påpeker at også
Bistandsteamet synes å være et eksempel på at et
samhandlingsarbeid der kommuner lar seg representere; her av
representanter fra Bergen kommune.
Vedtak
Su Bergen tar saka til orientering.

10/21

Toppleiarmøte 2021
O/D

Gjennomgang av oppsummering fra gjennomført evaluering av
Toppleiarmøte 2021.
Spørsmål til samarbeidsutvalgene: Har samarbeidsutvalget
kommentarer eller innspill til gjennomføringa av Toppleiarmøtet?
SU Bergen takker for et godt gjennomført Toppleiarmøte og har
ingen ytterligere kommentarer eller innspill.

11/21

Orientering fra partene
-

Bergen kommune
Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet (BEHF) v/ Trond Egil
Hansen har ikke saker til dagens møte. Det konstateres at
arbeidet med pandemien tar mye tid.
Byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig (BASB) v/Mads Hagebø
og Rønnaug Frøiland informerer om
- at hurtigtesting er tatt i bruk på Mottaks og oppfølgingssenter
(MO), et lavterskeltilbud for mennesker som har eller har hatt
utfordringer med rusavhengighet. Hurtigtesting ble raskt
iverksatt da det ble kjent at det muterte engelske viruset spredte
seg i rusmiljø i England. Pr. i dag er det ikke påvist smitte i
rusmiljøet i Bergen.
- «Rask psykisk helsehjelp» er et gratis tilbud til voksne som
ønsker hjelp med lettere former for angst, depresjon,
søvnvansker eller begynnende rusproblem. Tilbudet ble startet 1.
januar 2021 i bydelene Bergenhus og Årstad. Det er stor pågang
på innføringskursene i psykisk helse og kognitiv terapi.

-

Helse Bergen
- Mye arbeid knyttet til pandemien, men utover det ønsker Helse
Bergen å få mer oversikt over prosjekter og ulike initiativ knyttet
til digitalisering. Helse Bergen mottar henvendelser om
deltakelse i ulike kommunale prosjekter og har bedt Seksjon for
samhandling og Seksjon for e-helse om hjelp til å sortere i disse.
Det må være et mål om at vi drar i samme retning.
- Pasientsentrerte Helsetjeneste Team (PSHT) er en
helsetjenestemodell fra Universitetssykehuset i NordNorge
(UNN) som gjennom etablering av tverrfaglige team på tvers av
kommune og spesialisthelsetjeneste bidrar til å styrke
helsetjenesten og pasientforløpene til pasienter med
sammensatte sykdomsbilder og omfattende helsetjenestebehov.
Helse Bergen har mål om å ha en sak om PSHT til Suene i mai
2021.
- Benedicte Djupesland er ansatt som ny koordinator for
Praksiskonsulentordningen (PKO)

-

Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS)
- Praksiskonsulent Regin Hjertholm er involvert i prosjekt
Pasients Legemiddel Liste (PLL) og HDS trenger å ansette en ny
praksiskonsulent.

O

- Brukerutvalget ved HDS er nå organisatorisk plassert i Stab for
strategi og samhandling
- Samhandlingsavvik kan nå sendes elektronisk til HDS.
12/21

Referat fra underutvalg:
SU Bergen tar referat fra møtet i Medisinsk fagleg utval (MFU)
15.01.2021 til orientering.

13/21

Eventuelt
- Sak meldt skriftlig av Hjørdis Dahle.
Dette er enn sak som vil bli besvart skriftlig av rette vedkomne.

O/V

