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

10.03.22. kl. 12.30– 15.00
Jørgen Sandbergs hus, Stort møterom, 2 etg.
Trond Egil Hansen, leder av SU Bergen

Til stede: Trond Egil Hansen, Helene Koldal, Mats Hagebø, Inger M. Lingjerde, Geir Lien, NilsPetter Borge, Eli Sjo, Rebekka Ljosland, Grete Lill Hjartnes (for Randi-Luise Møgster),
Rønnaug Frøiland
SSe: Eirik Vestrheim og Anne Kvalheim (ref.)
Forfall: Randi-Luise Møgster, Eli Birkhaug, Anne Taule, Jostein Storsæter, Gro Nordtvedt

Saksnr.

Saksliste

01/22

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

02/22

Formell godkjenning av referat fra møtet i SU Bergen 15.12.21
Vedlegg til saken:
-

Referat fra møte 4-2021 SU Bergen, 15. desember.

Vedtak:
Referat fra møtet i SU Bergen 15.12.21 godkjennes.

03/22

Prosjekt Pasientens helsetjeneste i et helsefelleskap
Orientering om sluttrapport og leveranser v/ Trude Senneseth, PhD kandidat,
psyk.spes/programansvarlig Samskaping i vest.

-

Lenke til:
o STIMULAB PROSJEKTET Pasientens helsetjeneste i et helsefellesskap
o Sluttrapport

Samarbeidsutvalget takker for presentasjonen.
Se vedlagte presentasjon som ble benyttet i møtet.

04/22

Omstrukturering av det regionale palliative tilbudet
- Orientering om prosess, konsekvenser og involvering
v/ Åse Nordstrønen, klinikkdir. HDS og Geir Andvik, ass. klinikkdir. HB
Samarbeidsutvalget takker for presentasjonen.
SU Bergen bemerker at det er godt å høre at samarbeidet mellom sykehusene har vært
og er godt når slike endringer gjennomføres.

05/22

Utviklingsplan 2035, NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus
-

Orientering v/ Frode Wikne, spesialkonsulent NKS Olaviken

Su Bergen takker for presentasjonen.
Det understrekes fra utvalget at en ikke ønsker en nedskalering av sengeplasser men at
de er svært glad for den satsingen som gjøres på ambulant virksomhet.
Det påpekes videre at de fleste pasienter har best av å få behandling der de bor, men at
det er viktig at ambulant aktivitet ikke bidrar til en oppgaveoverføring til kommunen.
Det understrekes også at mange av disse pasientene er multisyke og utfordrer tjenestene
både på tvers av nivå og innenfor de ulike nivåene.
Frist for innspill 18. mars. Disse kan sendes direkte til frode.wikne@olaviken.no

06/22

Covid 19 – orientering fra koordineringsgruppen
-

Orientering om status fra koordineringsgruppen

Trond Egil Hansen orienterte kort:
- Mange smittede men få som trenger intensiv behandling
- Smittetallene er nå på vei ned igjen fra 2500 til 1000 pr. døgn.
- Skyhøyt sykefravær i alle organisasjoner

07/22

Handlingsplan 2022
-

Godkjenning av Handlingsplan 2022
Status for tiltakene

Eirik Vestrheim presenterte saken
Kommentar til pkt. 2.2 Retningsliner for lege til lege samarbeidet mellom kommune- og
spesialisthelsetenesta
Fra Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS) bemerkes det at det på et samhandlingsmøte
der flere fastleger var representert ble det fra fastlegene gitt uttrykk for at de ikke kjente
til den generelle retningslinjen. HDS påpeker at det er avgjørende at kommunene i likhet
med sykehusene informerer om, og tar i bruk, retningslinjene vi er enige om.

Bergen kommune vil bringe temaet inn i møte med Allmennlegeutvalget (ALU)
Bergen kommune viser i forbindelse med gjennomgang av Handlingsplan 2022 til en ny
stor oppgave som vil kreve samarbeid fremover; flyktninger fra Ukraina som kommer til
Norge og Bergensområdet. Dette vil kreve tett samarbeid men ligger ikke på
handlingsplanen pr. nå.
Vedtak:
Samarbeidsutvalget for Bergen slutter seg til Handlingsplan for 2022. Samarbeidsutvalget
ber SSE sammen med aktuelle parter om å sørge for oppfølging av handlingsplanen.
Samarbeidsutvalget for Bergen tar status for Handlingsplan 2022 til orientering.

08/22

Revisjon av Tjenesteavtale 10 – samarbeid om forebygging
-

Presentasjon av revidert avtale v/ Geir Lien, spesialrådgiver HB

SU Bergen takker for presentasjonen.
Bergen kommune understreker at eksisterende Tenesteavtale 10 har bidratt til en satsing
på, og oppbygging av, kompetanse på ernæring i Bergen kommune. Bergen kommune
har nå ansatt 4 ernæringsfysiologer i Etat for hjemmebaserte tjenester. Kommunen
støtter også forslaget om å knytte det videre arbeidet med den reviderte avtalen til
helsefellesskapets videre arbeid.
Det påpekes at det i avtalen vises til en ny begrepsdefinisjon knyttet til forebygging.
Tidligere var det vanlig å dele inn i primær, sekundær og tertiærforebygging. Nå er det
vanligere å dele inn i universell, selektiv og indikativ forebygging. Jf. revidert TA 10, pkt.
5.
• Universell (befolkningsretta) førebygging er tiltak retta mot folk flest eller mot
heile befolkningsgrupper utan at ein har identifisert individ eller grupper med
auka risiko.
• Selektiv (grupperetta) førebygging er tiltak som vert retta mot grupper med kjent
og auka risiko for å utvikla sjukdom.
• Indikativ (individretta) førebygging er tiltak retta mot individ med høg
sjukdomsrisiko eller høgt symptomnivå.
Det blir kommentert fra SU Bergen at ved ny inndelingen kan det kan være fare for å
miste fokus på forebygging av skader grunnet medikamentbruk (overbehandling).
Vedtak:
Samarbeidsutvalget for Bergen slutter seg til forslag til revidert avtale og tilrår at avtalen
blir sendt til handsaming og signering hos partene.

09/22

Felles retningslinjer for samhandling om ernæringsstatus og ernæringsoppfølging
-

Statusmelding fra arbeidsgruppen v/ Mari Oppegård, Bergen kommune

SU Bergen takker for presentasjonen og støtter at småskalatesting blir satt i gang så fort
en klar for det. SU Bergen vil gjerne få informasjon når retningslinjen er pilotert og klar
for implementering.

10/22

Digital samhandling
Saken utgikk.
Det ble informert om Digitale helse-dager som blir arrangert 1. og 2. juni.
Konferansen er ny, men er et resultat av at man slår sammen de to e-helsekonferansene
på vestlandet: THOM-konferansen (HVL) og KlinIKT (HBE). Konferansen er koblet til Alrek
Helseklynge.
Helsefellesskap og samhandling er eit av tema på konferansen. For mer informasjon om
program og påmelding, besøk: Digital helse-dager 2022 - Alrek (alrekhelseklynge.no)
SU Bergen har møte 1. juni, og SSE vil på vegne av medlemmene undersøke om møtet lar
seg flytte slik at det er mulig å delta på Digital helse-dager.

11/22

Etablering av Helsefellesskap
-

Orientering om status med revidert framdriftsplan
Behandling av sak om sluttprosess og utvida mandat for arbeidsgruppa

Eirik Vestrheim orienterte om endringene i fremdriftsplanen grunnet flytting av
Toppledermøtet 2022 fra januar til 6. april.
For at vi skal komme i mål om endelig behandling av revidert overordnet
samarbeidsavtale før sommeren 2022 må arbeidsgruppa for helsefellesskap få utvidet
mandatet sitt fra samarbeidsutvalgene til å kunne godkjenne det endelige avtaleutkastet
før det blir sendt ut til behandling hos partene. Det blir lagt opp til en god involvering av
partene gjennom en felles innspillsrunde som starter mandag 14. mars.
Vedtak:
Samarbeidsutvalet for Bergen tek saka til orientering og gjev arbeidsgruppa mandat til å
godkjenne endeleg avtaleutkast før det vert sendt ut til partane for handsaming og
signering.

12/22

Innspill til ny Nasjonal helse- og sykehusplan 2024 - 2027
-

Presentasjon av innspill fra kommuner og spesialisthelsetjenesten
Vurdere ytterligere innspill fra SU

Eirik Vestrheim orienterte kort. Ytterligere innspill kan oversendes SSe.
Fellesskapets samlede tilbakemelding vil bli oversendt Helse- og Omsorgsdepartementet
(HOD) etter at utkastet er godkjent i arbeidsgruppemøte for etablering av helsefellesskap
30. mars. Fristen for tilbakemelding til HOD er satt til 1. april.

13/22

Utviklingsplan 2022-2035 for Haraldsplass Diakonale sykehus (HDS)
-

Orientering v/ Rebekka Ljosland, Strategi- og samhandlingsdirektør HDS

SU Bergen takker for orienteringen. Bergen kommune tilbakemelder at HDS har
utarbeidet en helhetlig og god utviklingsplan, og orienterer samtidig om at det vil bli
oversendt et mer utfyllende skriftlig innspill i etterkant av møtet.
Vedlegg til saken:
-

14/22

Utviklingsplan Haraldsplass Diakonale sjukehus - saksgrunnlag
Lenke til utviklingsplanen:
Utviklingsplan 2022-2035 - Haraldsplass Diakonale Sykehus

ParkinsonNet
Grete-Lill Hjartnes orienterte kort om bakgrunn for ParkinsonNet og viste til invitasjonen
som allerede er sendt ut til kommunene via postmottak.
I oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet for 2020 fikk de regionale
helseforetakene et felles oppdrag om å utarbeide en plan for nasjonal iverksetting av
ParkinsonNet. Nettverket skal bidra til at personer med Parkinson får bedre tilgang til
tverrfaglig kompetanse. Helse Bergen HF har fått i oppdrag å etablere et nettverk i
foretaksområdet samt å samarbeide med Helse Førde HF slik at et tilsvarende nettverk
kommer på plass der.
Samarbeidsutvalet i Bergen tar saken til orientering.

15/22

Referat fra underutvalg
-

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

SU Bergen tar referatet til orientering.

16/22

Orientering fra partene
Bergen kommune:
Det vises til flyktningene som nå kommer til Bergen og som har et behov for helsehjelp.
Her er det allerede et samarbeid i gang. Enhet for kultur, mangfold og likestilling jobber
med å rigge et opplegg i regi av Bergen kommune. Kommunene tenker å legge det under
paraplyen Rask Psykisk Helsevern. Kommunene vil også gjerne invitere inn Helse Bergen i
et samarbeid. Kan sykehusene ha en oppgave som går utover å ta imot henviste
pasienter?
Byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling vil ha et hovedansvar, og en styrker nå
de tjenestene som allerede finnes.
Det blir vist til pandemikoordineringsgruppen med spørsmål om det er en modell å
overføre til situasjonen med flyktningene. Det vises til et møte med statsforvalteren
tidligere på dagen der samarbeid var ett av temaene; Hvordan samarbeide i denne
situasjonen?
Helse Bergen:
Informasjon ettersendt siden det ikke ble tid til å orienteringen i selve møtet.

1. Endringar i forfattarrolle av Pleie- og omsorgs meldingane frå Helse Bergen HF
HB ønskjer å informere om at det vil kunne komme endringar i forfattarrolla av Pleie- og
omsorgsmeldingane (PLO) frå Helse Bergen. Dette er ei oppfølging av Handlingsplan for
helsefagarbeidarar vedteke i Føretaksleiinga i 2020. Det vart vedteke at
helsefagarbeiderar i Helse Bergen skal få same tilgangar i pasientjournalsystemet som
sjukepleiarar.
Tilgangane dei no vil få vil og inkludere skrivetilgang i Pleie- og omsorgs meldingane
(PLO). Dei vil dermed kunne opprette, skrive og sende alle PLO meldingar til
kommunehelsetenesta Dei kan og ta imot, lese og kvittere ut meldingar sendt til oss frå
kommunehelsetenesta.
Helse Bergen byrjar no arbeidet med å utarbeide retningsliner for kva
helsefagarbeidarane skal kunne utføre knytt til elektronisk PLO, kva dei treng av
opplæring for å kunne utføre elektronisk kommunikasjon og korleis dei skal få denne
opplæringa. Det vil være den enkeltes leiar som vurderer at helsefagarbeidaren har
behov for tilgang ut over det som er standard.
2. Heroinassistert behandling
SR/SUene fekk i mai 2021 informasjon og invitasjon om deltaking i arbeidsgruppe.
Helse Bergen HF ønskjer å tilby behandlinga til pasientar i målgruppa frå heile
opptaksområdet til Helse Bergen. Ei avgrensing for pasientars mogelegheit for deltaking
vil være avstand frå bustad til behandlingsstad, då pasienten må møta ved HAB-klinikken
to gongar dagleg, med 4-6 timars mellomrom, kvar dag 365 dagar i året.
Helse Bergen ønskjer å informere om at dei i løpet av mars 2022 tar imot dei fyrste
pasientane for oppstart i heroinassistert behandling (HAB).
Tilbodet er ein del av legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Målgruppa for HAB er
personar som er avhengige av heroin og som ikkje har hatt tilstrekkeleg nytte av anna
behandling.
Helse Bergen startar i mellombelse lokale i Skutevikenklinikken i Nye Sandviksvei sidan
ombygginga av lokala i Håkonsgaten tar lenger tid enn tidligare berekna.
Helse Bergen tek imot tilvisingar frå 15. februar.
Tilvisingar kan sendast til:
Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Avdeling for rusmedisin
Postboks 1400, 5021 Bergen
Har du spørsmål om Heroinassistert behandling?
Kontakt teamleiar Vibeke Bråthen Buljovcic:
E-post: vibeke.brathen.buljovcic@helse-bergen.no
Tlf: 94 79 89 83
3. Innspelskonferanse barn og unge
Helse Bergen inviterer til innspelskonferanse for framtidas psykiske helseteneste for barn
og unge 9. mai. (kl 10-14, Bikuben)

Dette er ein ny dato for konferansen som var planlagt 13.des 2021, men som måtte utgå
pga. pandemitiltak.
Oppsettet vert liknande det som var gjennomført under innspelskonferansen for vaksne
4.11.2021 – innleiingar og mykje tid til diskusjon og innspel, som Helse Bergen noterer og
vil oppsummere i rapport.
Helse Bergen hadde liste med påmeldte frå alle kommunane til den 13.12.
Dei som var påmeldt då vil få melding/invitasjon til den nye datoen.
Helse Bergen vil kunne sende ut påmelding og program når SU-runden er ferdig (veke
11).

17/22

Eventuelt

