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Saker

1/21

Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent uten merknader.

V

2/21

Godkjenning av referat fra møte i SU Bergensregionen 09.12.20
Referatet ble godkjent uten merknader.

V

3/21

Handlingsplan 2021

O



Statusmelding fra koordineringsgruppen Pandemi under
tiltakspkt. 1.1, v/ Anne Breivik Halhjem, Bjørnafjorden
kommune:
 Samarbeidet mellom kommuner og sykehus fungerer forsatt
meget godt, det holdes ukentlige møter i
koordineringsgruppen.
 Det er et godt klima i gruppen, foretaket er lydhørt og det er
kort vei for korrigering.
 Status for antall smittede i hver kommune, antall testede, Rtall og antall vaksinerte er tema på hvert møte.
 Koordineringsgruppen har god mulighet til å påvirke
helsemyndighetene ved å sende innspill til statsforvalteren,
noe som også er blitt gjort ved flere anledninger.
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Det stilles spørsmål om hvorfor SU Bergen er representert
ved fire personer, mens de andre samarbeidsutvalgene er
representert ved to personer.



Gjennomgang av Handlingsplan 2021 med kort omtale av
tiltakene.



Godkjenning av Handlingsplan 2021.

Vedtak:
Samarbeidsutvalget for Bergensregionen slutter seg til utkast til
handlingsplan for 2021. Samarbeidsutvalget ber SSE sammen med
aktuelle parter om å sørge for oppfølging av handlingsplanen.
4/21

Kvalitetsforbedring av samhandling om ernæringsstatus og
ernæringsoppfølging
Orientering v/ Helene Søreide, Bergen kommune. Se vedlagt
presentasjon.
Innspill:
 HDS understreker at dette er et svært viktig arbeid som
kommer pasientene til gode.
 HB anbefaler at pasientgruppen innen psykisk helse og rus
etterhvert inkluderes.
 Brukerrepresentant slutter seg til innspill som over.
 Det stilles spørsmål om eksisterende PLO meldinger må
endres/tilpasses. Det pekes på at fastlegene må inkluderes i
denne samhandlingen/ kommunikasjonen.
 Det er ønskelig med representanter fra pleiebaserte
tjenester og det ernæringsfaglige til arbeidsgruppen. Det
stilles spørsmål om også fastleger bør delta i
arbeidsgruppen.
 SU Bergensregionen foreslår å legge saken som tiltak på
Handlingsplan 2021 under Tjenesteavtale 10.
 Det stilles spørsmål om hvordan pasienter som ikke hører
innunder hjemmebaserte tjenester ivaretas. Det ble svart ut
at prosjektet pr. nå er avgrenset til å gjelde dem som har
tjenester i kommunen.

O

v5_Presentasjon
SU_Samhandling ernæring.pp

Vedtak:
Samarbeidsutvalget for Bergensregionen støtter SSE sin anbefaling, og
vil utpeke representant til arbeidsgruppen innen 15.03.21.
5/21

Avdeling for rusmedisin (AFR) - evaluering av Bistandsteam
Orientering om evaluering av ordningen med beredskapsteam knyttet
til bruk av tvang overfor pasienter med rusproblematikk v/ Eirik Elsås,
ass. avd. direktør AFR. Se vedlagt presentasjon.

O
Samarbeidsutvalet
2021.pptx

Vedtak:
2

Samarbeidsutvalget for Bergensregionen tar saken til orientering.
Saker knyttet til Handlingsplan 2021
6/21

Handlingsplan 2021, tiltakspkt. 2.2. Prosjekt pasienten sin
legemiddelliste (PLL)
Orientering om status for prosjektet v/ Lars Ivar Mehlum, prosjektleder
Helse Vest IKT, og Lars Nedrelid, prosjektleder Bergen kommune.
Se vedlagt presentasjon.
Innspill:
 Viktig og spennende prosjekt.
 Kommunene opplever utfordringer knyttet til multidose og eresept. Dette vil mest sannsynlig løse seg etterhvert da PLL
bygger teknisk på samme system som multidose.

7/21

O
PLL - SU - 18.02.21
(bilder).pptx

Handlingsplan 2021, tiltakspkt. 2.4. Utarbeide retningslinjer for lege
O
til lege samarbeid
Gjennomgang av saken med forslag til prosess for implementering og
Retningslinjer for
formelle rammeverk rundt retningslinjene. Orientering ved Trond Egil
lege til lege samarbeid.pptx
Hansen, leder medisinskfaglig utvalg. Se vedlagt presentasjon.
Innspill:
 Helse Bergen har startet dialog med nivå 2 ledere angående
implementering av retningslinjene.
 Ønskelig at tittel endres, Helse Bergen vil komme med
innspill til dette.
 Enighet om at retningslinjene danner grunnlag for god
praktisk samhandling til beste for pasienten.
Vedtak:
Samarbeidsutvalget for Bergensregionen gir sin tilslutning til Generelle
retningslinjer for samarbeid mellom fastlege og
spesialisthelsetjenesten.
Samarbeidsutvalget for Bergensregionen støtter MFUs forslag til
prosess for implementering og formelle rammeverk rundt
retningslinjene.
Kort pause

8/21

Handlingsplan 2021, tiltakspkt. 2.1. Felles Utviklingsplan for
samarbeid og samhandling
Oppfølging etter Toppledermøte 2021; Prosess, innspill og
framdriftsplan ved prosjektleder Odd Ivar Øvregård. Se vedlagt
presentasjon.
Innspill:
 Det stilles spørsmål om de faglige samarbeidsutvalgene:
Hvem skal representeres her? Hvor bred skal
representasjonen være? Prosjektleder svarer at disse

SU Bergensregionen
230221.pptx
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spørsmålene må tas opp i arbeidsgruppene før konklusjon
foreligger.
Helse Bergen minner om utgangspunktet for
utviklingsplanen, nemlig å videreutvikle samhandlingen,
man vil lenger.
Det er et nasjonalt krav om å opprette helsefellesskap for å
ivareta fire sårbare grupper (se vedlagte presentasjon).
Opprettingen av helsefellesskap i tråd med nasjonale
føringer er en del av arbeidet med utviklingsplanen.
Det stilles spørsmål om det er riktig å dele de strategiske SU
inn etter de fire prioriterte områdene. Det påpekes at
betegnelsen «skrøpelige eldre» ikke er god.
Både kommuner og sykehus understreker at forebygging er
viktig, prosjektleder svarer ut at tiltaks- og strategidelen i
utviklingsplanen skal ivareta dette. Tjenesteavtalene i
Handlingsplanen er også et hjelpemiddel i så måte, for
eksempel Tjenesteavtale 10.
Det stilles spørsmål om det skal opprettes strategiske SU i
tillegg til de fire eksisterende SUene. Hvordan skal de faglige
utvalgene implementeres? Problemstillingene vil bli
diskutert i arbeidsgruppene.
Det understrekes nok en gang at kommunene ikke vil la seg
representere av andre i samarbeidsutvalgene.

Andre saker
9/21

Evaluering av Toppledermøte 2021
Oppsummering av gjennomført evaluering ved samarbeidsutvalgsleder.
Innspill:
 Møtet ble gjennomført på en god måte til tross for at man
ikke kunne møtes fysisk.
 Ordførere og rådmenn var for lite engasjerte på
Toppledermøtet.
HDS peker på at dette kan skyldes at de har manglende
kunnskap om selve strukturen da den er byråkartisk bygd
opp. På neste års toppledermøte vil man prøve å belyse det
strategiske nivået ved praktiske emsempler.
Helse Bergen påpeker at kommuner og sykehus bør hjelpe
hverandre for å engasjere politikerne.
 Forslag om å sende spørreskjema til deltakerne i forkant av
Toppledermøtet for å sikre forankring og engasjement.

10/21

Orientering fra partene
Helse Bergen:


Det pågår mange digitale samhandlingsprosjekter både i
kommunene og foretak. Helse Bergen arbeider med en
oversikt samt kartlegging hvor det er viktig at partene deltar
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sammen for å sikre gode prosesser og for å unngå at det blir
satt i gang prosjekter parallelt. Helse Bergen er invitert til å
delta i E-helse Vestland. Det er ønske om egen sak i neste
SU runde om både E-helse Vestland, KS e-komp Vest med
flere for å få en bedre oversikt over digital
samhandlingsstruktur og pågående prosjekter.
Avtale om pasientreiser er snart i havn, men noen
kommuner står fortsatt uten avtale.
Helse Bergen ser om det er mulig å prøve ut modell
Pasientsentrerte helse(tjeneste)team (PSHT) inspirert av
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin modell. Dette
er et tverrfaglig team med mål om å utvikle bedre og mer
helhetlige tjenestetilbud til pasienter med
sammensatte/kroniske helseutfordringer. For å kunne
gjennomføre er det behov for ressurser både fra HB og
kommunene. HB vil presentere saken i neste SU runde for å
høre ut om dette er noe kommunene ser behov for og
ønsker å prøve ut sammen med foretaket.

Haraldsplass Diakonale Sjukehus:



Brukerutvalget er flyttet til stab for strategi og samhandling.
Avviksmeldinger kan nå sendes elektronisk til HDS.

Solli DPS:


11/21

Avvikshåndteringen har forbedret seg.
Ordinær drift, man er glad for at vaksineringen har startet.

Referat fra underutvalg
Møte i medisinsk faglig utvalg (MFU) 15.01.21 tas til orientering.

12/21

Referat MFU
15.01.21.docx

Eventuelt
Ingen saker.

Neste møte: 2. juni 2021
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