REFERAT FRA MØTE I SAMARBEIDSUTVALGET I BERGEN (SU Bergen)
Dato:

20.05.20, kl. 12.30-15.00

Sted:

Skype

Møteleder:

Trond Egil Hansen

Referent:

Eirik Vestrheim og Anne Kvalheim

Til stede:

Trond Egil Hansen (leder); Petter Lave Thornam; Randi-Luise Møgster; Mads Hagebø;
Helen Koldal; Else Marie Løberg; Eli Julseth Birkhaug; Gro Iren Nordtveit; Jostein
Storsæter; Rønnaug Frøiland; Geir Lien; Helen Koldal; Inge Fiskvik; Eirik Vestrheim (SSE);
Anne Kvalheim (SSE)

Forfall:

Kjerstin Fyllingen, Brita Øygard; Willy Gustafson; Anne Taule
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Godkjenning av innkalling og saksliste
Margrete Røkkum, seksjonssjef for barn, familie og tjenester til
utviklingshemmede ved byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig i
Bergen kommune, presenterte seg som nytt medlem i SU Bergen.

V

Vedtak:
Innkalling og sakslisten godkjennes uten merknader.
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Godkjenning av referat fra møtet i SU Bergen 20.12.19
Ad sak 10/20:
Geir Lien, Helse Bergen, orienterte om at arbeidet med å utrede og
foreslå ny underutvalgsstruktur innenfor fagområdene psykisk helse og
rustjenester har blitt forsinket på grunn av covid-19-pandemien. Saken
vil bli lagt frem for SU Bergen i september.

V

Vedtak:
Referat fra møtet i SU Bergen 20.02.19 godkjennes uten merknader.
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Covid-19
Orientering fra koordineringsgruppen v/ Randi-Louise Møgster.
Koordineringsgruppen er etablert for å ivareta samhandlingen mellom
partene på overordnet strategisk nivå under covid-19-pandemien.
Gruppen skal blant annet overvåke kapasitets- og ressursutfordringer i
helsetjenesten og bidra til løsninger. Koordineringsgruppen har i tillegg
etablert tre underutvalg: underutvalg pasientflyt, underutvalg forsyning
og underutvalg bemanning.

O

Pandemi_kommune
r og HUS_rlmogster_mai2020.pdf

Koordineringsgruppen består av 2 kommunale representanter fra hvert
av de fire utvalgsområdene, samt hhv. 2 representanter hver fra HDS
og Helse Bergen.
Se vedlagte presentasjon for detaljer.
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Prioritering i kommunale helse- og omsorgstjenester under covid-19pandemien
Helsedirektoratets notat for prioriteringer i kommunale helse- og
omsorgstjenester under covid-19-pandemien berører samarbeidet og
samhandlingen mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på
flere punkter.

V

Samarbeidssekretariatets (SSE) anbefaler at punktene vurderes og
følges opp i koordineringsgruppen. Eventuelle problemstillinger og
beslutninger som ligger utenfor koordineringsgruppens mandat må
forankres i samarbeidsstrukturen. SSE anbefaler også at notatet
oversendes til Medisinskfaglig utvalg.
Vedtak:
SU Bergen støtter SSEs anbefaling og ber om at punktene i notatet fra
Helsedirektoratet som omhandler samhandling og samarbeid mellom
kommuner og spesialisthelsetjenesten blir vurdert og fulgt opp av
koordineringsgruppen.
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Handlingsplan 2020
Samarbeidssekretariatet (SSE) orienterte om status for handlingsplan
2020. Arbeidet med flere av tiltakene er forsinket på grunn av covid-19situasjonen.
For å sikre videre fremdrift, anbefaler SSE samarbeidsutvalgene å gi
arbeidet med tiltak 1.4 «revisjon av tjenesteavtale 11 og 12» og tiltak
1.5 «særavtale om utdanningsløp» prioritet, i tillegg allerede igangsatte
tiltak.

V

Vedtak:
SU Bergen tar status for tiltakene i felles handlingsplan 2020 til
orientering, og støtter SSE sin anbefaling om prioritering av tiltak.
SU Bergen ønsker i tillegg at arbeidet med tiltak 2.5 «retningslinjer for
lege til lege-samarbeid» og 2.3 «prosjekt pasientens legemiddelsliste
(PLL)» blir prioritert fremover.
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Revisjon av tjenesteavtale 10
Tjenesteavtale 10 trådte i kraft 01.07.12 og regulerer samarbeidet om
forebygging. I februar 2020 vedtok samarbeidsutvalgene å sette i gang
revisjon av avtalen, som ett av tiltakene i felles handlingsplan for 2020.

V

I saken bes samarbeidsutvalgene om å beslutte prosess for revisjon av
avtalen. Det foreslås å nedsette en arbeidsgruppe med 1 kommunal
representant fra hvert utvalgsområde, samt 2 representanter fra Helse
Bergen, 1 representant fra HDS og 1 representant fra brukerutvalget.
Avtaleutkastet skal vært klart til behandling i samarbeidsutvalgene
innen februar 2021.
Vedtak:
Samarbeidsutvalget i Bergen støtter forslaget til prosess og melder inn
navn på aktuelle kandidater til arbeidsgruppen til SSE innen 1. juni,
2020.
Samarbeidsutvalget i Bergen ønsker også at Bergen kommune deltar
med to representanter i arbeidet, hvor den ene av de to representerer
fagområdene psykisk helse og rus.
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www.saman.no – resurser til utvikling og oppdatering
Samarbeidssekretariatet (SSE) har behov for regelmessig bistand fra
kommunikasjonsavdelingen i Helse Bergen for å kunne oppdatere og
videreutvikle nye www.saman.no. I saken bes samarbeidsutvalgene
derfor avsette midler til frikjøp av en 5 % ressurs. SSE vil fremdeles ha
det redaksjonelle ansvaret.

V

Vedtak:
SU Bergen støtter forslaget om å sette av midler til frikjøp av ressurs
som skal bistå SSE i arbeidet med felles nettside, og slutter seg til at
kostnader fordeles etter gjeldende fordelingsnøkkel.
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LKT-prosjektet
Orientering om vedtak i styringsgruppen v/ styreleder Randi-Louise
Møgster.
Styringsgruppen for LKT-prosjektet har godkjent sluttrapporten for LKTprosjektet. Styringsgruppen sin anbefaling er at LKT-prosjektets arbeid
videreføres ved å:
•

•

ta i bruk kunnskap, erfaringer og løsningsforslag i
samarbeidspartenes utvikling og planlegging av tjenester til de
fire pasientgruppene Helsefellesskapene er bedt om å
prioritere. (Jf. Nasjonal helse og sykehusplan 2020-2035)

O

Styringsgruppa
07.05.2020 (002) (003).pdf

gjøre sluttrapporten tilgjengelig og legge til rette for at LKTrammeverket prøves ut i lokalt utviklingsarbeid.

Presentasjonen med styringsgruppens vedtak, samt en kortversjon av
sluttrapporten er vedlagt.
Diskusjon

Kortversjon_Rappor
t LKT-prosjektet_mai 2020.pdf

Inge Fiskvik, Brukerutvalet i Helse Bergen sin representant i prosjektets
styringsgruppe, påpekte at det burde være i alles interesse at dette blir
prøvd ut om enn i et begrenset omfang. Fiskvik legger til at han mener
at endelig beslutning fra styringsgruppen har tatt lengre tid enn
ønskelig.
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Utviklingstrekk i bruk av polikliniske konsultasjoner ved HDS
Orientering ved Elena Sandgathe, HDS.
O
SU Bergen fikk en presentasjon av utviklingen i antall liggedøgn og
polikliniske konsultasjoner i perioden 2015 – 2019 ved Haraldsplass
Diakonale Sykehus (HDS).
Se vedlagte presentasjon for detaljer.

Haraldsplass_Diako
nale_Sykehus_Pol konsultasjoner og

Diskusjon
Inge Fiskvik fra Brukerutvalet i Helse Bergen påpekte viktigheten av at
det fortsatt må være mulig å gjennomføre fysiske poliklinikkmøter på
sykehuset.
Trond Egil Hansen, Bergen kommune, supplerte med at det alltid er
interessant å stille spørsmål ved om det er pasientenes behov eller
andre drivere som ligger bak endringer som dette, og at det er viktig å
følge med på hvilke konsekvenser endringer har for pasientene.
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Avansert hjemmesykehus for barn og unge
Orientering ved Randi-Luise Møgster, Helse Bergen.
O
Helse Bergen har startet tilbudet avansert hjemmesykehus for barn 018 år. Tilbudet gis ikke etter diagnose, men problemstilling og tilstand
dersom barn og familie ønsker det.
Se vedlagte presentasjon for mer informasjon, samt tilbudets
hjemmeside.

Avansert
heimesjukehus_RLM.pdf

Su Bergen takker for presentasjonen og stiller seg positive til tilbudet
om avansert hjemmesykehus for barn og unge. Det påpekes at tilbudet
også bør ses opp mot lege til lege-samarbeidet og tematikken knyttet
til overføring av oppgaver.
25/20

Orientering fra partene
Det innledes med en gjensidig oppdatering på smittestatus. Det er for
tiden ingen innlagte pasienter med covid-19 ved HUS og HDS. Bergen
kommune har testet 9 positive (av 1901) de siste 14 dagene forut for
møtet.
-

Bergen kommune

O

Bergen kommune gav en orientering om tilbudene som er opprettet i
forbindelse med covid-19-pandemien, hvor de mest sentrale tiltakene
er:
o
o
o
o
o
o
o
o

o

Koronaklinikken – 20 senger ved Bergen ØHD
Koronaavdeling ved Fyllingsdalen sykehjem – 32 senger
Luftveisklinikker (LOS) i fire bydeler
Koronahotell – 100 senger
Koronateam – bistå tjenestene med kompetanse
Call-senter for koronaspørsmål
Koronaklinikk for rusavhengige ved Myrsæter
behandlingssenter
Økt testkapasitet - innbyggere kan nå blant annet melde
seg direkte til en infotelefon hvis de mener de trenger å
testes
Koronapanel – Bergen kommune gjennomfører sammen
med FHI og UIB en spørreundersøkelse for å få mer
kunnskap om hvordan livet til innbyggerne er under covid19-pandemien

Det vises til www.bergen.kommune.no for mer informasjon om de
ulike tilbudene, og kommunens håndtering av covid-19-pandemien for
øvrig.
-

Helse Bergen

Avdeling for rusmedisin orienterte at det nå ble arbeidet med:
o
o
o
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Bemanning under covid-19-pandemien vs. normalsituasjon
Avrusning i fengsel
Heroinassistert behandling

Toppledermøte 2021
O
Kommunene i Voss lokalsykehusområde blir arrangør for det neste
Toppledermøte som avholdes januar 2021. SU Bergen vil bli orientert
om tid og sted for i september. Invitasjon og program blir sendt ut
rundt november 2020.
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Felles utviklingsplan
V
De 4 samarbeidsutvalgene har vedtatt at det skal utarbeides en felles
utviklingsplan for samarbeid og samhandling mellom kommuner og
sykehus i foretaksområdet. Utviklingsplanen skal ta utgangspunkt i et
oppdatert kunnskapsgrunnlag og utfordringsbilde, og gi retning for det
arbeidet med å utvikle mer helhetlige og koordinerte helsetjenester i
regionen. Utviklingsplanen skal i tillegg følge opp intensjonsavtalen
mellom KS og Regjeringen om etableringen av helsefelleskap mellom
kommuner og sykehus.

PRESENTASJON
DIREKTIV VERS 1.1.pdf

Odd Ivar Øvregård, prosjektleder for felles utviklingsplan, presenterte
utkastet til prosjektdirektiv og inviterte samarbeidsutvalget til å gi
innspill.
SU Bergen takket for god presentasjon, og gav innspill om at tidsplanen
i prosjektet fremstår som noe stram. SU Bergen er åpen for å forlenge
tidsplanen for sikre en god prosess rundt involvering og forankring av
arbeidet.
Innspillet vil bli behandlet prosjektets styringsgruppe, som består av
medlemmene av administrativt kontaktmøte og 1 brukerrepresentant.
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Eventuelt
Ingen saker meldt.

V

