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

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

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

Vedlegg

Saknr.

Saksliste

29/20

Godkjenning av innkalling og saksliste
-

30/20

Godkjent uten merknader

Godkjenning av referat fra møtet i SU Bergen 20.05.20
-

Godkjent med følgende merknad

Til sak 16/20 bes dato i saken rettes fra hhv. 20.12.19 og 20.02.19 til 20.02.20.
Referat fra møtet i SU Bergen 20.05.20 godkjennes uten merknader.

31/20

Digitalisering av Helse i Vest
Presentasjon v/Anne Bjørlykke, virksomhetsarkitekt i Helse Vest IKT.
Vedlegg til saken:
Digitalisering av Helse i Vest – prosjektbegrunnelse
Prosjektet gjennomføres i regi av Helse Vest IKT og KS. Prosjektet har et 5 års
perspektiv; fra 2020.til 2025 og skal jobbe innenfor to identifiserte
tiltaksområder:
Tiltaksområde 1.Mer av det vi gjør i dag.
Tiltaksområde 2. Nye samhandlingstiltak.
For kommende prosjektfase er planarbeid knyttet til følgende overskrifter
foreslått:

Sak
31_20_Prosjektbegrunnelse for D

Prosjekt
Digitalisering av Helse i Vest 20

- Meldingsutveksling/dokumentutveksling
- Dokumentdeling
- Datadeling
- Direkte tilgang, samhandling i felles kjernesystemer
For mer detaljert informasjon, se vedlagte pp-presentasjon.
SU Bergen støtter listen av tiltak som er fremsatt i presentasjonen og påpeker
viktigheten av at prosjektet er forankret i kommunene i foretaksområdet. Det
vises til tidligere innmeldt behov for forankring av prosjektarbeidet i
kommunene.
Konklusjon: SU Bergen takker for presentasjon av et viktig prosjekt.
Presentasjon og prosjektbegrunnelse legges ved referatet.

32/20

Samskaping i Vest
Orientering v/ Trude Senneseth, programleder for Programmet Samskaping i
Vest 2019-2023
Samskaping i Vest er et samarbeid mellom Øyane DPS, Askøy kommune,
Øygarden kommune og NAV. Programmet er resultatet av et felles seminar
der over 100 representanter fra ulike instanser deltok. For å realisere ideer fra
samhandlingsdagen ble følgende prosjekter startet:
1. Nettverk for erfaringskompetanse
2. Nettverk for ledere
3. Legenettverk
4. Samhandlingsforløp, StimuLab
5. Utredningsteam og få ned ventetid
6. IHelp 24/7
7. Erfaringskoordinator på tvers
Prosjekt 2 og 4 var fokuset i den aktuelle presentasjonen fra T. Senneseth som
fortalte om målsettinger for arbeidet, hvordan de jobber og hvilke verktøy og
metoder som benyttes.

SU
Samarbeidsutvalg sept 2020.pp

Konklusjon: Su Bergen takker for en fin og inspirerende presentasjon. Det blir
spennende å følge prosjektet videre og kanskje kan dette arbeidet være med
å danne grunnlag for hvordan vi skal jobbe sammen i felles utviklingsplan og i
helsefellesskapene.
PP-presentasjonen er lagt ved referatet.

33/20

Covid-19
Orientering fra koordineringsgruppen v/ Randi-Luise Møgster
-

Ukentlig møte i koordineringsgruppen
Ukentlig møte i underutvalg forsyning
Møter i Underutvalg personell
Underutvalg for pasientflyt: Ikke aktiv nå

Vedlagt er en oversikt over samarbeidsstrukturen etablert for covid-19pandemien.

Status fra
koordineringsgruppen sep202

Utfordringer nå:
a. Økende antall smittede i Bergen; beskrivelsen «Maraton med innlagte
sprinter» er betegnende.
b. Stor økning i testing (Bergen kommune 18000 pr. dag.)
Bekymring knyttet til testkapasitet i kommunene – føringer knyttet til testing
utfordrer, ikke et valg for kommunene å sile hvem som skal prioriteres. Dette
er en bekymring uttrykt fra pandemi koordineringsgruppen til fylkesmannen
som igjen har løftet dette til departementet. Fikk ikke medhold.
c. Smittesporing: hvordan rigge oss på en måte som er god?
SU Bergen er tydelige på at Koordineringsgruppen har vært og fortsatt er
svært viktig. Det er viktig med god informasjon og kommunikasjon mellom
tjenestene men også ut mot befolkningen. Det er f.eks. viktig å signalisere at
det er trygt for pasienter fra omegnskommune å komme til sykehusene.
Koordineringsgruppens leder, Randi-Luise Møgster, berømmes for sin ledelse
av koordineringsgruppen og underutvalg forsyning.
Konklusjon: Leder av SU Bergen, Trond Egil Hansen, ønsker at status fra
Koordineringsgruppen bli fast sak på sakslisten til SU Bergen.

Kort beinstrekk (5 – 10 min)

34/20

Handlingsplan 2020 – status for tiltaka
Vedlegg til saken:
- Handlingsplan med status pr. 1 september
Konklusjon: SU Bergen tar Handlingsplan 2020 – status for tiltaka til
orientering.

35/20

Handlingsplan 2020 – Årlig gjennomgang av avtaleverk – endring av avtaler
grunnet kommunesammenslåing
Vedlegg til saken:
- Orientering om endring av samarbeidsavtaler grunna
kommunesammenslåing – plan for signering
Konklusjon: gjennomgangen er tatt til orientering.

36/20

Handlingsplan 2020, Tiltak 1.1 Pandemisk influensa - planlegge gjennomføre
og evaluere fellesøving om samarbeid
Vedlegg til saken:
Saksgrunnlag med forslag til undervegs-evaluering av korleis Avtale om
samarbeid ved pandemisk influensa og koordineringsgruppa har fungert i den
pandemiske situasjonen.
Vedtak:

Samarbeidsutvalet i Bergen sluttar seg til forslag om at det hausten 2020 vert
planlagt for ei undervegs-evaluering slik det er skissert i tilrådinga frå SSE.

37/20

Utlysing av tilskot til sekretariatsfunksjon for kommunane i helsefellesskapa
Vedlegg til saken:
 Saksgrunnlag med forslag til utarbeiding av felles søknad om midler til
sekretariatsfunksjon for kommunene i helsefellesskapene.
 Tilskuddsregelverk for sekretariatsfunksjon for kommunene i
helsefellesskapene
Bergen kommune ser det som naturlig at kommunen blir vertskommune for
sekretariatfunksjonen.
Vedtak:
Samarbeidsutvalget i Bergen slutter seg til SSes anbefaling i saken men med
følgende merknad og endring:
- det bes om at saken realitetsbehandles i de nødvendige organer og at
prosessen framskyndes. SU Bergen utfordrer Samarbeidssekretariatet (SSe) og
de andre utvalgene om «å tenke utenfor boksen».
Frist for innmelding av representanter til arbeidsgruppen framskyndes til
21.09.

38/20

Ny struktur for underutvalgene for psykisk helse og rus v/ Geir Lien
Vedlegg til saken:
- Arbeidsgruppens anbefaling om ny underutvalgsstruktur og mandat for
underutvalgene
SU Bergen påpeker at selv om felles utviklingsplan også kan komme til å mene
noe om underutvalgsstrukturen kan det ikke stoppe oss fra å gjøre de
endringer nå som vi ser er hensiktsmessige.
Underutvalgsstrukturen må evalueres og justeres underveis.
Vedtak:
Samarbeidsutvalget i Bergen sluttar seg til arbeidsgruppas tilråding om å
etablere ein ny underutvalsstruktur som tek utgangspunkt i alder med to
utval: eit for barn og unge og eit for vaksne. Samarbeidsutvalget i Bergen
sluttar seg også til arbeidsgruppas forslag til mandat for underutvala.

39/20

Toppleiarmøte 2021
Vedlegg til saka:
- Kort informasjonssak om planlagt gjennomføring.
Det ble informert om at det på møtet SR Voss kom fram et forslag om å
utsette Toppledermøtet til våre 2021.
Det minnes om at Odd Ivar Øvergård har Toppledermøte som en sluttpunkt
for leveransen av Felles utviklingsplan.

Sak 39_20
Toppleiarmøte 2021 - orientering

Tilbakemelding fra SU Bergen:
SSe samler trådene fra SU møtene og SR Voss fremsetter forslag til dato og
format på møtet til endelig beslutning i Programkomiteen for
Toppledermøtet.
40/20

Orientering fra partene
-

Bergen kommune
Bergen kommune skal i gang med et prosjekt knyttet til opprettelse av et
Palliativt team for hjemmeboende: Ønsker representant fra Helse Bergen i
referansegruppen. Invitasjon vil bli oversendt Helse Bergen.

-

Helse Bergen
a. Orientering fra Helse Bergen om praksis i kommunene for
masterstudenter i klinisk ernæring – hvordan få det til?
HB tilbyr seg å koble på sitt fagmiljø til de kommunene som er
interessert i å ta imot masterstudenter i klinisk ernæring.
b. Integrasjonsprosess i Psykisk helsevern og Avd. for rusmedisin.
Nå skal en i gang med et implementeringsprosjekt og ønsker i den
forbindelse med representant fra Bergen kommune i styringsgruppen.
Det vil bli oversendt en invitasjon til Bergen kommune
c. Ifbm. utbygging på Nordås (Rehabiliteringsklinikken) ønskes det å
invitere med en representant fra Bergen kommune i
referansegruppen. Informasjon og invitasjon oversendes Bergen
kommune v/Eirik Vestrheim.

-

Haraldsplass Diakonale Sykehus
Det vises til sak 41/20.

41/20

Samarbeid om ernæringsbehandling mellom kommune og sykehus –
muligheter og utfordringer
Orientering v/ Haraldsplass Diakonale Sykehus
Konklusjon: SU Bergen tar presentasjonen til orientering.

42/20

Felles utviklingsplan (kl. 1425-14.55) v/Odd Ivar Øvregård
Saker:
1. Orientering om status i prosjekt Felles utviklingsplan for samarbeid og
samhandling
Vedlagt:
 Saksnotat – orientering om status i prosjektet
 Prosjektdirektiv, versjon 1.41 – vedteke

Ernæringsoppfølgi
ng mellom sykehus og kommu

-

-

Prosjektleder Odd Ivar Øvregård orienterte om status. På spørsmål om
han opplever å ha nok støtte i arbeidet, blant annet fra SSe, uttrykte han
at dialogen med SSe er etablert og at han vil få støtte fra SSe til å samle
trådene når han besøker kommuner og sykehus.
Det påpekes fra SU Bergen at det er viktig å knytte behovet for ressurser
til arbeidet med Felles utviklingsplan til sak 37/20 om støtte til en
kommunal sekretariatsfunksjon knytt til helsefellesskapene.
SU Bergen understreker at Felles utviklingsplan er et prioritert arbeid og
at vi derfor må strekke oss langt for å få framdrift i arbeidet.

Vedtak:
Samarbeidsutvalget i Bergen tar saken til orientering.
2. Innspel og drøfting av tema i felles utviklingsplan
Vedlagt:
 Saksgrunnlag; Innspel og drøfting av tema i Felles utviklingsplan
Samarbeidsutvalget i Bergen drøftet saken og gav følgende kommentarer og
innspill:
-

Prosjektleder foreslår viktige tema/overskrifter, men det er viktig å gi eks
på hvilke utfordringer dette gir for våre ansatte i tjenestene.
Hva er utfordringene ulike finansieringsordninger gir og hvordan kan vi
løse de utfordringene?
- Hvilke strukturer/modeller for samarbeid kan redusere utfordringer
f.eks. med finansieringsordninger.

3. Samansetjing av arbeidsgrupper I «Felles utviklingsplan for samarbeid og
samhandling.» (Drøftings-/vedtakssak)
Vedtak:
Samarbeidsutvalget har drøftet modell for sammensetning av arbeidsgrupper
og er enige i den fordelingen som blir lagt til grunn.
Samarbeidsutvalgets parter kommer tilbake med representanter innen 22.09.

43/20

Eventuelt
- Ingen saker meldt

