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Streaming
Det er etablert streaming-muligheter fra Solli, gjennomgang av vedlagt presentasjon på møte i dag av
IT-sjef ved Solli, John Ruud. Dette har vi muligheter til å benytte oss av når vi skal gjennomføre
fagdager på Solli.
Påmelding til fagdager blir da via læringsportalen.
19. november blir det fagdag på Solli der hovedtema er autisme og denne fagdagen blir streamet.
Samarbeidspartnere skal få tidlig beskjed vedr påmelding som p.t ikke er klart.
Se vedlagt presentasjon for nærmere informasjon om streaming.

Status
Solli DPS:
Vi følger utvikling i korona situasjonen, har tett samarbeid med Helse Bergen og har gode
rutiner internt hos oss som vi oppdaterer fortløpende etter behov. Opprettholder normal
drift.
Psykiatrisk klinikk:
Det er 5 ansatte som er smitta og 25 i karantene, foreløpig kontroll på bemanning. Har
gjenninnført 2 meters avstand til hverandre for å unngå at for mange går i karantene dersom
det skulle oppstå smitte.
Det er mange pasienter som trenger døgninnleggelse, det er tatt i bruk korridorsenger og
det er trangt om plasser på DPSene.
NAV:
Mange tilbake til hjemmekontor, skal være i minst mulig ansvarsgruppemøter på tvers av
bydelene. Går ikke på hjemmebesøk men går på tur med pasienter.
Tilbakemelding til Fana bydel fra Solli: det blir mindre hjelp til de som trenger det mest når
ikke alle ansatte kan ta hjemmebesøk da føringer fra kommunen er restriktive til å utføre
hjemmebesøk.
Det merkes godt på pasientene på Solli at hjemmebesøk er innskrenket i kommunen, det
gjør det mer utfordrende. Britt Iren melder dette videre til ledelsen at det er ønskelig for at

det blir mer hjemmebesøk til pasientene.
Bjørnafjorden:
Normal drift men noe redusert tilbud på dagsenteret med bakgrunn i at det er for trange
lokaler. Det er laget kohorter for å tilby gode tilbud, pasientgrupper på maks 6 stk om
gangen.
Personalgruppen jobbes med å deles inn i kohorter for å sikre at ikke alt personal må i
karantene på samme tid, utfordringer her er lokaliteter.
Nytt prosjekt: et resultat av kommunesammenslåingen, et endringsprosjekt og der
kommunen skal spare 90 millioner.
Det er ansatt to nye psykologer i kommunen og vil etablerer rask psykisk helsehjelp.
Her falt Solli ut av møtet grunnet tekniske problemer så videre informasjon her mangler.

Fana bydel:
De er på hjemmekontor i 10 dager nå, er inne i fase 2 på sin enhet der de skal vurdere sine
brukere der første pri er samtale på tlf og skype og så er hjemmebesøk pri 3.
De snakker med brukere på telefon der noen kamuflerer behov så her er det viktig at vi
snakker sammen når dette skjer. Retningslinjene til kommunen tilsier at de kan gå på
hjemmebesøk dersom det er behov for det.
De er inne i en rekrutteringsprosess når det gjelder rask psykisk helsehjelp og det kommer til
å være i drift etter nyåret.
En nyopprettet avdeling, mestringsteam, skal se på hvordan en kan legge til rette for at de
som bor i boteam skal komme ut i egne boliger med god tilrettelegging. Dette gir større
sirkulasjon i boligene, et prosjekt over 3 år med oppstart 01.10.20
Covid 19 klinikk ble opprettet på Myrsæter men den er ikke tatt i bruk så nå går de tilbake til
vanlig drift.
Det jobbes med å etablere en ny enhet her også, vurderingsenhet, der de vil gi tilbud til å gi
vurdering til personer som er meldt som trenger bolig, men usikkert når denne avdelingen er
klar.
Kohort på personal og brukere og tjenester skal opprettholdes.
Kohorter også i oppfølgingstjenesten

Det blir eget møte mellom FACT Solli og Fana vedr grenseoppganger for pasientoppfølging
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Pilot prosjekt for samarbeid kommune - DPS
Solli DPS ønsker økt samarbeid med kommunen, et pilotprosjekt der kommunen kan si hva
de ønsker at vi skal ha av tilbud og vi kan si hva vi ønsker at de skal ha mm.
Det blir naturlig å starte med to kommuner for å pilotere med dette. Både Bjørnafjorden og
Fana tenker at dette kan være en god løsning.
Solli innkaller til møter her, starter med x1 i måneden på klinikkledermøte og x1 i måneden
på inntaksmøte.

Generell tilbakemelding fra psykiatrisk klinikk
Overføring i helg går bra
Godt med endring av vakttelefonen som gjør at en kommer raskt i kontakt Solli.
ØHD senger: hatt nylig møte med leder for øhd sengene i bergen.
Pt med emosjonelt ustabile er de som er økende inn nå og de kommer inn via akuttmottak
Økende alkohol problematikk.
Kan være lurt å se på det samarbeidet omkring de øhd sengene.

Bergen sør: Kriseteamet har rett før sommeren og i sommer hatt uvanlig mange suicid.
Usikker på om livskrisehjelpen registrerer dette i systemet, undersøker dette.

Referent: Torill Bakke, Solli DPS.
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