Referat fra møte i Samarbeidsutvalget i Bergen
Dato/tid:
Sted:
Møteleder:

27.05.21, kl. 12.30– 15.00
Teams
Trond Egil Hansen

Deltakere:

Trond Egil Hansen (møteleder), Hjørdis Dahle, Randi-Luise Møgster, Gro Irene
Nordtveit, Geir Lien, Helen Koldal, Nils-Petter Borge, Rebekka Ljosland, Mads
Hagebø, Margrete Røkkum, Anne Taule, Rønnaug Helene Frøiland, Else Marie
Løberg, Eli Julseth Birkhaug
Fra SSe: Eirik Vestrheim og Anne Kvalheim

Frafall:

Jostein Storsæter, Kjerstin Fyllingen

Sak-nr.

Saksliste

13/21

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent
-

14/21

Ingen saker meldt til eventuelt.
Ny representant i SU Bergen introduseres: Nils Petter Borge, ny etatsdirektør for etat for
helsetjenester.

Godkjenning av referat fra møtet i SU Bergen 22.02.21
Godkjent

15/21

Handlingsplan pkt. 2.5 - Digital samhandling
- Presentasjon av overordnet oversikt over digitaliseringsområdet fra kommunens- og
spesialisthelsetjenestens ståsted v/ Kristin Brekke (Bergen kommune) og Hege Rob Moi (Helse Bergen)
Konklusjon: Samarbeidsutvalget i Bergen takker for presentasjonen og ser fram til å kunne samarbeide
med den nyetablerte Faggruppen for e-helse, Vestland.
-

Se vedlagte pp-presentasjon brukt i møtet.

Konklusjon: Samarbeidssekretariatet (SSe) tar i samarbeid med utvalgslederne ansvar for en oppfølging
av dagens presentasjon med en gjennomgang av prioriterte satsinger og prosjekter for det enkelte
samarbeidsutvalg i september.

Overordnet
presentasjon av e-helseområdet.pptx

16/21

Endrede rutiner for offentliggjøring av sakslister og referat
Eirik Vestrheim presenterte kort bakgrunn for saken og hva de foreslåtte endringene betyr for utvalget
og utvalgsmedlemmene.
1. Referat blir sendt på e-post til gjennomgang og godkjenning med fastsett frist for å gi
tilbakemelding til sekretær for utvalget.
2. Dersom det kommer merknader/innspill til referatet skal det vurderes om endringer er av en
slik art at referat bør sendes på nytt til medlemmene for endelig godkjenning.
3. Når referat er godkjent publiseres det på felles nettside og sendes til partenes postmottak.
Saksliste med saksvedlegg blir sendt ut på e-post som før, og publiseres på www.saman.no.
Medlemmene i samarbeidsutvalgene har selv ansvar for å legge dokumentene i kommunens/foretakets
postliste.
Leder av Samarbeidsutvalget i Bergen, Trond Egil Hansen, ga støtte til endringene og understreket at
endringene forplikter medlemmene i samarbeidsutvalget til å respondere på utkast til referat innen
gitte frister. «Den som tier samtykker».
Vedtak:
Samarbeidsutvalget i Bergen slutter seg til:
1. Forslag til nye rutiner for godkjenning og offentliggjøring av referater fra møter i
samarbeidsutvalg/-råd, slik det er presentert i forslag til nye rutiner.
2. At sakslister sendes til utvalgsmedlemmene som før, godkjennes i samarbeidsutvalgsmøtene og
deretter publiseres på felles nettside.
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Covid-19 – orientering fra koordineringsgruppen
Orientering om status fra koordineringsgruppen v/ Trond Egil Hansen
Koordineringsgruppen har fortsatt ukentlige møter.
Det har vist seg å være en velfungerende struktur for felles saker med behov for avklaringer.
Smitten i Bergen har over tid vært høy, men lokal forskrift har virket en tid og smittetallene er nå
håndterbare. De mest sårbare er vaksinert og et økende antall vaksinerte betyr at man kan tåle et noe
større smittetrykk. Antall innleggelser i sykehus har ikke vært urovekkende høye.
Det understrekes likevel at det er viktig å fortsatt forholde seg til gjeldende smittevernstiltak.
Randi-Luise Møgster støtter at Koordineringsgruppen har vært en suksess for håndteringen av
pandemien. Hun viser til at Bergen kommune har deltatt med flere personer og ulike personer i
Koordineringsgruppen, noe som hun som leder av gruppen ikke har hatt problemer med å håndtere, men
som kan føre til at det av andre kan stilles spørsmål om likeverdigheten i sammensetningen av gruppen.
Formelt sett har Bergen kommune 2 oppnevnte representanter.

18/21

Handlingsplan 2021
Eirik Vestrheim informerte kort om de viktigste endringene siden forrige statusgjennomgang.
- Det som er nytt kommer i hovedsak opp som egne saker i dagens møte.
Vedr. tiltakspkt. 1.1. Samarbeid om handtering av pandemi.
Planlegge og gjennomføre ei undervegsevaluering av korleis Avtale om samarbeid ved pandemisk influensa og
koordineringsgruppa har fungert i den pandemiske situasjonen.
o Har avtalen bidratt til å gje innbyggjarane nødvendig helsehjelp under pandemien?
o Har avtalen sikra ansvarsforhold og rutinar for samarbeid mellom kommunar og sjukehus?
Det informeres om at det er sendt ut en e-post til koordineringsgruppens medlemmer med spørsmål knyttet til
punktene over.

Konklusjon: SU Bergen tar status for handlingsplan 2021 for mai til orientering.

19/21

Handlingsplan pkt. 1.4 - Særavtale for samarbeid om utdanningsløp for ALIS
Eirik Vestrheim presenterte saken og arbeidsgruppens arbeid.
Det understrekes at målsettingen er at det ved inngåelse av særavtalen vil denne erstatte de allerede
inngåtte fagavtalene mellom sykehusene og kommunene. Arbeidsgruppen har vært i kontakt med
Helsedirektoratet, som har gitt opplysninger på hva en slik ALIS avtale skal inneholde for at kommunene
blir godkjent utdanningsvirksomheter. Arbeidsgruppen har sendt utkast til avtalen til Helsedirektoratet
for innspill og avventer nå en formell vurdering.
Arbeidsgruppen foreslår følgende slutt-prosess for avtalearbeidet:
1. Avtaleutkast sendes på en bred innspillsrunde hos avtalepartene med en tidsfrist innen 30.juni
2021.
2. Arbeidsgruppen møtes og vurderer/innarbeider innspill
3.

Endelig avtaleutkast sendes ut til avtalepartene for godkjenning og signering

Vedtak:
Samarbeidsutvalget i Bergen slutter seg til arbeidsgruppens foreslåtte slutt-prosess for avtalearbeidet.
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Handlingsplan pkt. 2.1 - Felles Utviklingsplan for samarbeid og samhandling
Trond Egil Hansen presenterte status for rapport fra prosjekt «Felles utviklingsplan for samarbeid og
samhandling» og la fram anbefalingen fra styringsgruppen om videre arbeid knyttet til etablering av
helsefellesskap. Se vedlagt pp-presentasjon.

Vedtak:
Samarbeidsutvalget i Bergen støtter forslag til prosess og mandat for arbeidet med å etablere
helsefellesskap i regionen.

Etablering av
helsefellesskap - SSe.pptm

Pause 5-10 min.
21/21

Toppleiarmøte 2022
Rebekka Ljosland orienterte kort om samarbeidet om Toppleiarmøte 2022, der Haraldsplass Diakonale
sykehus og kommunene i Nordhordland sammen skal stå som arrangør.
Konklusjon: Samarbeidsutvalet i Bergen tar saken til orientering
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Utfordringer knyttet til oppfølging av samarbeidsavtalen om inn- og utskriving i psykisk helsevern
Geir Lien orienterte kort om bakgrunn for saken (jf. saksgrunnlaget).
Det er satt i gang interne tiltak for å forbedre divisjonens oppfølging av TA 3 og 5, men det er også viktig
at man i det videre arbeidet ser nærmere på samarbeidet mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten,
kartlegge aktuelle utfordringsbilder og foreslå tiltak for å bedre samarbeidet om aktuelle målgrupper.
Vedtak:
Samarbeidsutvalget i Bergen tar saken til orientering og støtter forslaget om å knytte et videre
forbedringsarbeid til etablering av helsefellesskap i foretaksområdet, samt til arbeidet med prioriterte
pasientgrupper.

23/21

Valg av nye representanter til Medisinsk faglig utvalg (MFU)
Trond Egil Hansen orienterte om lederskiftet i MFU og om behovet for å rekruttere inn nye
representanter og vararepresentanter til Medisinsk faglig utvalg. Bergen kommune vil snarlig melde navn
på representant og vararepresentant til SSe.
Vedtak
Samarbeidsutvalet i Bergen tek saka til orientering.
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Orientering fra partene
Bergen kommune:
Trond Egil Hansen informerer om at han går inn ny stilling som Kommuneoverlege i Bergen
kommune.
Helse Bergen:
- Glasblokkene trinn 2 skal etter planen settes i drift i 2023. I tillegg til byggeprosjektet pågår det nå et
omfattende organisasjonsutviklingsprosjekt der alle klinikkene som skal inn i Glasblokkene deltar.
Begge prosjektene er en del av program «Barn, unge og kvinner i Glasblokkene. Randi-Luise Møgster
Informerte om delprosjekt «Forskning, innovasjon og utdanning i Glasblokkene» som ønsker en (eller
flere) representanter fra kommunene inn i prosjektgruppen. Prosjektledelsen foreslår selv å ta
kontakt med Kunnskapskommunen Helse og Omsorg Vest for å rekruttere inn representant(er) til
delprosjektet. En kobling til Kunnskapskommunen kan bety en kobling mot flere kommuner i
foretaksområdet og gir muligheter for å kunne dra veksel på allerede etablerte fora for
kommunikasjon om forskning, innovasjon og utdanning.

Glasblokkene OU forskning innovasjon utdanning.pptx

-

Avdeling for rusmedisin:
Tvangsposten flyttes til Martens
Divisjon psykisk helsevern:
Ny informasjon om ROP-forløpet på Saman.no.

Haraldsplass Diakonale Sykehus:
Viser til utfordringer med rekruttering av leger til Sunniva. Det påpekes at dette ikke går
utover pasientbehandlingen. Helse Bergen og Helse Vest har vært til god hjelp i denne situasjonen.
Andre:
Betanien sykehus:
- Ombygging og utvidelse av bygg. Bedre tilretteleggelse for dagkirurgi, gyn., og almennkirurgi.
- Samarbeid med HIB om laboratorietjenester og hjemmetesting av Covid19.
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Referat fra underutvalg:
-
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Møte i Felles UFAB, 14.04.2021 Konklusjon: SU Bergen tar referatet til orientering.

Bergen ØHD
-

Orientering om planlegging og gjennomføring av omorganisering ved Bergen ØHD v/Trond Egil
Hansen
Status og veien videre for revisjon av særavtale
Trond Egil Hansen orienterte om et samlokaliseringsprosjekt som omhandler Mottaksavdelingen på
Haraldsplass, ØHD-posten på Helsehuset og akuttsengene i Fyllingsdalen. Bakgrunnen for prosjektet
er erkjennelsen av at disse pasientenes hjelpebehov i stor grad ligner på hverandre. Ses disse

lokalisasjonene i sammenheng vil kommunen ha kapasitet til å ta imot pasienter både på ØHD og i
Fyllingsdalen. Målet er rett pasient på rett sted til rett tid.
Aktuelle orientering er en del av prosess som ikke har vært helt knirkefri.
Vedr. prosess med særavtale: Utkast klart, men det har vært en drøfting rundt antall ØHD senger.
Tanken er kapasitet etter behov – ikke naturlig at antall senger står i en avtale.
Helse Bergen v/Randi-Luise Møgster takker for orienteringen og påpeker videre at i alle prosesser er
dialog viktig. Helse Bergen kan selvsagt ikke diktere tilbudet i Bergen kommune og kommunen har i
sin orientering i dag argumentert godt for sitt synspunkt, men vi må lære av denne prosessen.
Hvordan kan vi få til en enda bedre dialog framover?
Haraldsplass Diakonale sykehus v/Rebekka Ljosland, understreker viktigheten av at vi involveres i
hverandres prosesser.
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Eventuelt

