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

15.12.21. kl. 13.00– 15.30
Teams
Trond Egil Hansen

Til stede: Trond Egil Hansen, Geir Lien, Helene Koldal, Mats Hagebø, Inger M. Lingjerde, Geir
Lien, Nils-Petter Borge, Eli Sjo, Randi-Luise Møgster, Eli Birkhaug, Rebekka Ljosland, Gro
Nordtvedt, Anne Taule, Jostein Storsæter
SSe: Eirik Vestrheim, Anne Kvalheim (ref.)
Forfall: Rønnaug Frøiland, Else-Marie Løberg (har gått ut av SU Bergen)

Sak-nr.

Saksliste

40/21

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: godkjent uten merknader
Presentasjon av to nye medlemmer i SU Bergen: Eli Sjo og Inger Margrethe Lingjerde fra
brukerutvalet i Helse Bergen.

41/21

Formell godkjenning av referat fra møtet i SU Bergen 27.05.21
Det planlagte møtet 23.09.21 ble ikke gjennomført.
Tre saker som var på sakslisten til det planlagt SU-møtet 23.09.21. er i ettertid blitt fulgt opp.
Sakene det blir vist til er:
•
•
•

Sak 30/21: Styrking av tilbudet til pasienter med rus og psykiske helseplager – deltakelse i
ROP-forløpsgruppe
Sak 35/21: Forløpsgruppe psykose - deltakelse
Sak 36/21: Prosjekt psykisk helsevern for framtiden – deltakelse på innspillskonferanse

Vedtak: Referat fra møte 2-2021 SU Bergen, 27. mai godkjennes uten merknader.

42/21

Læringsnettverk for gode pasientforløp
Presentasjon av satsingen v/Astrid Toft, KS Vestland.
Læringsnettverket har fått støtte til fortsatt drift ut 2023.
KS sentralt v/ Sigrun Askim og Folkehelseinstituttet v/ Anders Vege har ansvar for driften av

nettverket. Professor Anders Grimsmo, NTNU er en aktiv bidragsyter i arbeidet.
Målsetting:
•
•
•
•

Flytte oppmerksomheten fra «hva er i veien med deg» til «hva er viktig for deg»
for å styrke brukerrollen og bidra til likeverd og egenmestring hos pasient/bruker
Styrke oppmerksomheten på det som fremmer bedre helse
Kommuner og helseforetak arbeider systematisk sammen
Oppfølging av pasientforløpene ved hjelp av standardiserte målepunkter

KS vil sende invitasjon til deltakelse i nettverket til kommuner og spesialisthelsetjeneste
snarlig.
Bergen kommune, Helse Bergen og Haraldsplass Diakonale Sykehus uttrykker interesse og
støtte til tiltaket, men viser til de generelle kapasitetsutfordringene i tjenestene.

Vedtak:
Samarbeidsutvalget i Bergen oppmuntrer partene til å forberede seg til å delta i
læringsnettverk for gode pasientforløp, og melde seg på når invitasjon til læringsnettverk for
gode pasientforløp blir sendt ut.

43/21

Samhandling for å styrke det alderspsykiatriske tilbudet
-

Gjennomgang av saksframlegg
Presentasjon av lokale erfaringer og perspektiver ved Rune Eidset (Etat for sykehjem) og
Rønnaug Frøiland (Etat for psykisk helse og rustjenester)

Møteleder viser til at vedlagte saksgrunnlag, utarbeidet i Nordhordland, omhandler tematikk
og utfordringer som er svært aktuell også for Bergen kommune.
Rønnaug Frøiland, Etat for psykisk helse og rustjeneste, og Rune Eidset, Etat for sykehjem,
skulle begge presentere lokale erfaringer og perspektiver. Frøiland kunne ikke delta i møtet,
men Rune Eidset ga samarbeidsutvalget en svært god presentasjon som gjorde inntrykk på
utvalgets representanter.
Eidset presenterte erfaringer fra sykehjemsetaten hvor man de siste årene har sett en økning i
andelen beboere/pasienter med psykiske lidelser. Flere av pasientene er yngre, og passer ikke
inn i det kommunale bo- og oppfølgingstilbudet som er etablert for den eldre pasienten. Det
vises til eksempler fra kommunes b-sykehus, hvor flere pasienter fra denne brukergruppen for
tiden har et botilbud.
For å heve kvaliteten på tjenestetilbudet, og blant annet redusere bruken tvang, pekes det på
et behov for:
- kompetanseheving og rekruttering av personell
- individuelt tilpassede tjenestetilbud
- samordning internt i kommunen
- strukturert og forpliktende samarbeid med spesialisthelsetjenesten
SU Bergen takker for et viktig innlegg.
Det ble over bordet i møtet tatt initiativ til at representanter fra kommune og
spesialisthelsetjeneste raskt setter seg rundt bordet for å se på hva som kan gjøres og da
spesielt for de yngre brukerne/pasientene som ikke hører hjemme på sykehjem. Disse trenger

et mer individuelt tilpasset tilbud – tilbud som ikke kommunen har i dag. Her må kommune og
spesialisthelsetjeneste samarbeide om å få til et bedre tilbud.
Konklusjon:
Bergen kommune vil invitere representanter fra psykisk helsevern og somatisk sektor i
spesialisthelsetjenesten til et møte snarlig.

44/21

Covid 19 – orientering fra koordineringsgruppen
-

Orientering om status fra koordineringsgruppen ved Trond Egil Hansen, Bergen kommune

Fortsatt nyttig med faste møter i koordineringsgruppen. Viktig i forhold til det pågående
samarbeidet mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste, men også i forhold til dialog og
samarbeid med sentrale myndigheter. Gjennom drøftinger i Koordineringsgruppen har
fellessaker blitt oversendt og satt på agendaen hos sentrale myndigheter.

45/21

Etablering av helsefellesskap
-

Status og veien videre for etablering av helsefellesskap. Orientering fra arbeidsgruppen

Trond Egil Hansen presenterte status fra arbeidsgruppens arbeid.
Nytt strukturforslag skal presenteres på kommende Toppledermøte 27.januar 2022. Målet er
å ha en ny samarbeidsavtale klar for politiske behandling og signering våren 2022.
Se vedlagte pp-presentasjon.
SU Bergen ber brukerrepresentantene i møtet om drahjelp til å få på plass
brukerrepresentanter i den nye strukturen. I spesialisthelsetjenesten har man et system for å
få brukerrepresentanter på ulike nivå (system-, tjeneste- og individnivå) men utvalget er mer
bekymret for hvordan vi skal finne brukerrepresentanter på systemnivå fra kommunene.

46/21

Etablering av samhandlingsnettverk om barn som pårørende
Orientering om etablering av samhandlingsnettverk v/ Lene Merethe Hellesen,
sosialkonsulent, Helse Bergen
Lene Hellesen presenterte ønsket om å få til et formelt samarbeid om barn som pårørende
gjennom å etablere et nettverk som knyttes til samhandlingsstrukturen.
Det vises til vedlagte pp-presentasjon.
SU Bergen er tydelige på at dette er et viktig arbeid og støtter at nettverket kobles til
samhandlingsstrukturen. De private ideelle innenfor psykisk helsevern understreker at også
de må inkluderes i dette.
SSe blir bedt om å se på hvordan dette, og andre nettverk, kan kobles på ny
samhandlingsstruktur og samarbeidet knyttet til de prioriterte målgruppene for
helsefellesskapene.
Vedtak:

Samarbeidsutvalget i Bergen støtter forslaget om å etablere og formalisere nettverk for barn
som pårørende slik det er beskrevet i saksgrunnlaget.
Partene bes om å melde inn navn på aktuell representant (og eventuelt vararepr.) til SSe
innen 01.februar 2022.

47/21

Samhandlingsforløp barn og unge
-

Orientering om prosjekt v/ Simon Øverland, prosjektleder Helse Bergen

Simon Øverland ønsket å i en tidlig fase informere samarbeidsutvalgene om prosjektet
«Samhandlingsforløp barn og unge». Prosjektet er under utforming og har foreløpig et internt
fokus, men prosjektet har også en tydelig samhandlingsakse og det er derfor ønskelig for
prosjektleder å signalisere behov og ønsker om å kunne koble prosjektet også til
samhandlingsstrukturen og aktuelle samhandlingsarenaer for å få til godt samarbeid og finne
fram til gode tiltak for felles målgrupper.
Se vedlagte pp-presentasjon.
Su Bergen takker for presentasjonen og understreker at dette er en viktig målgruppe og at
mye arbeid gjøres av mange inn mot denne målgruppen. Det vises blant annet til
kartleggingen gjennomført i LKT-prosjektet.
Eli Birkhaug, Betanien, melder sin interesse for å delta i arbeidet.

48/21

Årlig gjennomgang av avtaleverket
Vedlegg til saken:
Årlig gjennomgang av avtaleverket, saksgrunnlag med framlegg til vedtak
Saken ble presentert av Eirik Vestrheim, SSe.
Forslag til vedtak:
Samarbeidsutvalget i Bergen slutter seg til samarbeidssekretariatet sin anbefaling i saken.

49/21

Handlingsplan 2021 og 2022
-

Presentasjon av statusrapport for arbeidet med felles handlingsplan for 2021 og forslag til
ny handlingsplan for 2022.

Eirik Vestrheim, SSe, presenterte saken.
SU Bergen kommenterte på følgende tiltak:
Tiltakspkt. 1.2
Helse Bergen viser til det gode faglige samarbeidet med Bergen kommune på området og
understreker at Helse Bergen ikke ser behov for å fremme en sak om revisjon av
Tenesteavtale 8, og at kanskje pkt. om revisjon kan fjernes fra forslag til Handlingsplan 2022.

Tiltakspkt. 2.4
SU Bergen ber SSe vurdere konsekvenser for ressursbruk for SSe når det gjelder utforming av
e-læringsprogram.
Vedtak:
1. Samarbeidsutvalget i Bergen tar SSes status for arbeidet med handlingsplan for 2021 til
orientering.
2. Samarbeidsutvalget i Bergen gir sin tilslutning til utkast til handlingsplan for 2022 og ber
SSE legge fram endeleg Handlingsplan til handsaming i februar 2022, i tråd med
merknadene skissert over.

50/21

Helse Bergen HF - justering av utviklingsplan 2035
-

Presentasjon av justeringer i utviklingsplanen v/ Ingvild Sunde, rådgiver Helse Bergen

SU Bergen takker for presentasjonen og støtter foreslått innspillsprosess.
Det understrekes at skriftlige innspill fra Bergen kommune kan sendes SSe, v/Eirik Vestrheim,
som vil oversendes disse samlet til Ingvild Sunde, Helse Bergen.
I tillegg til skriftlige innspill fra kommunene vil Helse Bergen på oppfordring fra kommuner
invitere til dialogmøte i slutten av januar. Informasjon om dette følger.
Det poengteres av SU Bergen at nytt lovverk og nye føringer tilsier at vi i fremover i større
grad må samarbeide om planer og utvikling av helsetjenesten.
Helse Bergen viser til at dette arbeidet er foretaket pålagt å svare ut men at Helse Bergen
nettopp i arbeidet med Utviklingsplan 2035 har vært bevisste på å ikke lage egne
handlingsplaner for samhandling, men vise til og jobbe med utgangspunkt i områder og tiltak
på vår felles handlingsplan.

51/21

Utviklingsplan 2035, Haraldsplass Diakonale Sjukehus
-

Orientering om prosess og plan for involvering av kommunene v/ Rebekka Ljosland,
strategi- og samhandlingsdirektør ved HDS

Kort presentasjon av prosessen v/Rebekka Ljosland.
Bergen kommune påpeker forskjellen mellom en innspillsrunde og en høring i kommunen. En
høring krever en politisk forankring og behandling.

52/21

Møteplan 2022
Saken ble presentert av Eirik Vestrheim, SSe.
Vedtak:
Samarbeidsutvalget i Bergen slutter seg til forslag til møteplan for 2022.

53/21

Referat fra underutvalg vedlagt:
-

Medisinsk fagleg utval (MFU), møte 18.oktober 2021

54/21

Orientering fra partene
-

Bergen kommune
Det informeres kort om en sak som er meldt vedr. revisjon av avtale om mobile
røntgentjenester mellom HDS og Bergen kommune.
Det er enighet om at Bergen kommune, Haraldsplass og Helse Bergen vil drøfte dette i et
egnet møte snarlig. Bergen kommune inviterer.

-

Helse Bergen
a) Barne- og ungdomsklinikken informer om at de hever aldersgrensen.
Informasjon om dette er sendt postmottak og informasjon er også publisert via PKO-nytt
og på Helse Bergen sine egne nettsider.
b) Hese Bergen har fått spørsmål fra leger i sykehuset hvordan de skal forholde seg til
retningslinjer for samarbeid mellom fastlege og spesialisthelsetjenesten når pasienter ikke
har fastlege. Helse Bergen informerer om at saken sendes over til Medisinsk fagleg utval
(MFU) for drøfting.
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-

Haraldsplass Diakonale Sykehus
Ingen orienteringssaker

-

Andre
Ingen orienteringssaker

Eventuelt
- Ingen saker meldt

