REFERAT FRA MØTE I MEDISINSK FAGLIG UTVALG
Dato:

17.06.2020

Stad:

Skype-møte

Møteleder:

Trond Egil Hansen

Referent:

Eirik Vestrheim

Til stede:

Trond Egil Hansen; Paal Naalsund; Hege Tønnesen; Hege Rebecca Skårhaug Jacobsen;
Toofan Barhag; Bhaumik Thakkar; Unni Solem; Terese Folgerø; Hege Framnes
Leif Erik Rønneberg Hauge; Rune Oskar Bjørneklett; Geir Folvik; Charlotte Bye; Knut-Arne
Wensaas;

Forfall:

Nr.

Saksliste

01/20 Utkast til generelle retningslinjer – planlegging av bred innspillsrunde som sikrer
involvering og forankring
MFU mener det er viktig at de generelle retningslinjene for lege til lege-samarbeidet
sendes på en bred innspills- og forankringrunde i alle kommuner og sykehus før de
behandles av samarbeidsutvalgene. Utgangspunktet for prosessen er å sikre at «alle»
opplever å ha blitt hørt.
Medlemmene av MFU påser at retningslinjene sendes på innspillsrunde iht. mandat i
eget område/sykehus. Fristen for innspill settes til 10. august. Innspill kan sendes (via
MFU-medlemmene) til eirik.vestrheim@bergen.kommune.no.
02/20 Planlegge videre møteserie knyttet til arbeidet med retningslinjer for lege til legesamarbeid
MFU ønsker å avholde et møte for å ta stilling til eventuelle innspill, ferdigstille de
generelle retningslinjene og forberede saken for behandling i samarbeidsutvalgenes
septembermøter.
Det sendes ut en doodle i etterkant av møtet for å finne et tidspunkt mellom 17. og
21. august. Møtet gjennomføres i skype.
Det ble ikke tidfestet videre møteserie knyttet til de øvrige punktene i mandatet for
arbeidet med lege til lege-samarbeidet.
03/20 Notat fra Helsedirektoratet om prioriteringer i kommunale helse- og
omsorgstjenester under covid 19-pandemien
MFU kommenterer at flere av punktene i notatet allerede er implementerte i Helse
Bergens foretakskområde. I tillegg er det etablert en egen samarbeidsstruktur som
har sikret god samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten under
pandemien, iht. særavtale til tjenesteavtale 11 og 12 om samarbeid ved pandemisk
influensa.

Vedlegg

MFU er enige i at sykehjemspasienter med covid-19 som utgangspunkt ikke skal
behandles i sykehus. Det understrekes likevel at slike vurderinger alltid må gjøres
individuelt.
MFU påpeker at den nasjonale forståelsen av helheten i helsevesenet virker å være
noe mangelfull, og trekker frem fordelingen av beskyttelsesutstyr mellom kommuner
og sykehus som et eksempel på en undervurdering av kommunehelsetjenestens rolle i
pandemien.

04/20 Eventuelt
Det pågår for tiden en gjennomgang av veilederen for alderspsykiatriske henvisninger,
med relevans for samhandlingen. Paal Naalsund vil orientere om arbeidet på neste
MFU-møte.

