Askøy kommune, Austevoll
kommune, Bjørnafjorden
kommune, Samnanger kommune
og Øygarden kommune

REFERAT SAMARBEIDSUTVALGET FOR BERGENSREGIONEN
Tid:

9. mars 2022, kl. 10.00 – 12.30

Sted:

Stort møterom, Jørgen Sandbergshus, HUS

Møteleder: Monica Totland Melvold (Bjørnafjorden kommune)

Tilstede:

Geir Lien (HB), Line Barmen (Øygarden), Rebekka Ljosland (HDS), Grete Lill
Hjartnes for Randi-Luise Møgster (HB), Kjell Matre (HB), Gro Kalvenes (Austevoll),
Anders Hovland (Solli DPS), Rebekka Ljosland (HDS), Janne Drevsjø (Samnanger),
Linn Kristin Kästel (SSE), Anne Kvalheim (SSE)

Forfall:

Randi-Luise Møgster (HB), Anne Kjersti Drange (Askøy kommune), Karen Anne
Stordalen (NSF), Stig Håvardstun (Delta)

Nr.

Saksliste

Sakstype/vedlegg

1/22

Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent uten merknader.
Utviklingsplan for Solli DPS ble meldt inn som sak under eventuelt.

V

2/22

Godkjenning av referat fra møte i SU Bergensregionen 8.12.21
Referatet ble godkjent med følgende merknad:
 Åsa Rekdal (Solli DPS) var stedfortreder for Anders Hovland i SU
møtet 8.12.22.

V

Orienteringer
3/22

Koordineringsgruppen Pandemi
Orientering om status v/ Anne Halhjem, Bjørnafjorden kommune




O

Koordineringsgruppen har fortsatt ukentlige møter, det er ikke
avklart hvor lenge man vil fortsette med dette.
Det er nå en synkende trend i antall smittede, men uvisst om
dette skyldes vinterferien. Samnanger kommune er unntaket,
her er det et stort smittetrykk.
Estimerte tall fra HB om antall innleggelser kommende uke
treffer godt.
1




4/22

Det er en nedgang i PCR testing, og smittesporing foregår kun i
institusjoner.
Koordineringsgruppen samarbeider fortsatt svært godt, og blir
hørt når de kommer med innspill til høyere nivå.
Det er enighet om at koordineringsgruppen er en god
samhandlingsform og en modell som kan brukes til annet type
arbeid.

ParkinsonNet
Orientering v/ Grete Lill Hjartnes, seksjonsleder, HB. Se vedlagt sak.

O

Målet med nettverket er å kunne hjelpe hverandre på tvers av
kommuner, sykehus og profesjoner og at man etterhvert kan innføre
samme type nettverk for andre diagnosegrupper.
Det understrekes at det er fastlege og spesialisthelsetjenesten som
følger opp det medisinske.
Det er planlagt en samling 6. og 7. april i Bikuben, invitasjon er sendt
postmottak i kommunene. Usikkert om det er kommet påmeldinger, HB
følger opp dette og gir en tilbakemelding.
Det pekes på at kommunene blir invitert til å være med i mange ulike
grupper og nettverk, og at det kan være vanskelig å prioritere i en
krevende tid.
Vedtak:
SU Bergensregionen tar saken til orientering.
5/22

Prosjekt Pasientens helsetjeneste i et helsefelleskap
Orientering om sluttrapport og leveranser v/ Trude Senneseth, psyk.
spes./programansvarlig Samskaping i vest, Inger Jørgensen (Askøy
kommune) og Therese Helgesen (Øygarden kommune).
Se vedlagt presentasjon.

O

Innspill:
 Gode tilbakemeldinger fra utvalget, dette er en konkret måte å
jobbe på med tanke på Helsefellesskapet som virker
samskapende. Prosjektet har gjort samhandlingen praktisk og
den har foregått på riktig nivå.
 Det stilles spørsmål om hvordan man skal ta prosjektet ut i den
praktiske verden.



Stimulabprosjektet Pasientens helsetjeneste i et
helsefellesskap
Sluttrapport

2

6/22

Utviklingsplan 2035, NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus
Orientering v/ Frode Wikne, spesialkonsulent NKS Olaviken
alderspsykiatriske sjukehus. Se vedlagt presentasjon.

O

Frist for innspill 18. mars. Disse kan sendes direkte til
frode.wikne@olaviken.no
Øygarden kommune har kommet med innspill, man avventer respons på
disse.
7/22

Omstrukturering av det regionale palliative tilbudet – prosess,
konsekvenser og involvering
Orientering v/ Geir Andvik, ass. klinikkdirektør KSK, HB og Åse
Nordstrønen, klinikkdirektør med, HDS. Se vedlagt presentasjon.

O

Det er ønskelig med medvirkning og dialog med kommunene og at
omstruktureringen av tilbudet gjøres kjent. Informasjon har gått til
kommunenes postmottak.
8/22

O
Utviklingsplan HDS
Orientering v/ Rebekka Ljosland, strategi- og samhandlingsdirektør, HDS.
Se vedlagt presentasjon.

Innspill:
 Det kommer gode tilbakemeldinger på utviklingplanen og
informasjonsrunden i kommunene for å gjøre den kjent. Det er
enighet om at det å møtes på denne måten styrker
samhandlingen.
Vedtak:
Samarbeidsutvalget for Bergensregionen tar utviklingsplanen for
Haraldsplass 2022-2035 til orientering og tilbakemeldinger og innspill gis
skriftlig eller muntlig i SU møtene innen fredag 11. mars.
Saker på Handlingsplan 2022
9/22

Handlingsplan 2022
Handlingsplanen ble ikke gjennomgått, men utvalget sluttet seg til
vedtaket.

V

Vedtak:
Samarbeidsutvalget for Bergensregionen slutter seg til Handlingsplan
for 2022. Samarbeidsutvalget ber SSE sammen med aktuelle parter om å
sørge for oppfølging av handlingsplanen.
Samarbeidsutvalget for Bergensregionen tar status for Handlingsplan
2022 til orientering.
10/22

1.3 Revisjon av Tjenesteavtale 10, samarbeid om forebygging

D/V

3

Orientering v/ Geir Lien, spesialrådgiver, HB. Se vedlagt presentasjon.
Det stilles spørsmål om hvordan avtalen kan tas videre i praksis og
hvilken mål det skal satses på. Er det mulig å implementere avtalen i
Helsefellesskapet og kan en pilotering være aktuell? Prosjektet «Barn
som pårørende» foreslås.
Det er enighet om at forebygging er svært viktig og at kommuner og
sykehus må stå sammen om dette. På hvilken måte er mer uklar, det
foreslås at det blir sak i strategisk SU når Helsefellesskapet er etablert.
Vedtak:
Samarbeidsutvalget for Bergensregionen slutter seg til forslag til revidert
avtale og tilrår at avtalen blir sendt til signering hos partene.
11/22

1.5 Utarbeide retningslinjer for samhandling om ernæringsstatus og
ernæringsoppfølging
Orientering v/ Elena Sandgathe, rådgiver samhandling, HDS. Se vedlagt
presentasjon.
SU Bergensregionen har ikke representant inn i arbeidet, men vil bli
informert om prosessene.

O

SU Bergensregionen anbefaler at saken går tilbake til utvalgene etter
gjennomført småskala testing. Det er enighet i utvalget om at arbeidet
som gjøres er svært viktig.
Vedtak:
SU Bergensregionen takker for status på utarbeidelse av retningslinjer
rundt kvalitetsforbedring av samhandling om ernæringsstatus i
somatikken, ved inn – og utskrivelse av sykehus og tar presentasjonen til
orientering.
12/22

2.1 Etablering av Helsefellesskap
Kort orientering om status for revidert fremdriftsplan og utvidet mandat
v/ SU leder og Anne Kvalheim (SSE).

O/V

Vedtak:
Samarbeidsutvalget for Bergensregionen tar saken til orientering og gir
arbeidsgruppen mandat til å godkjenne endelig avtaleutkast før det blir
sendt ut til partene for behandling.
13/22

Innspill til ny Helse- og sykehusplan 2024 – 2027

O/D

Vurdering/til drøfting (hentet fra saken):
SSE har på bakgrunn av de innspill som er kommet fra kommuner og
spesialisthelsetjeneste utformet vedlagte utkast. SSE ser at de innspill
som er mottatt ikke gir et like godt grunnlag for å besvare alle
spørsmålene fra HOD like godt. SSE ber derfor om at partene benytter
4

anledningen i samarbeidsutvalgsmøtene til å komme med ytterligere
innspill til foretaksområdets felles tilbakemelding til HOD.
Samarbeidsutvalget for Bergensregionen har følgende innspill til
vedlagte utkast:
Det ble ikke tid i møtet til å drøfte saken. Kommunene i
Bergensregionen har kommet med sine innspill og har ikke ytterligere å
tilføye.
14/22

2.3 Digital samhandling, oppdatert oversikt over det digitale
landskapet
Sak utsettes til neste SU runde i mai/juni.
Andre saker

15/22

Referat fra medisinsk faglig utvalg, 24.01.22

O

16/22

Orientering fra partene, mottatt skriftlig av HB til referatet:

O

1. Endringer i forfatterrolle av Pleie- og omsorgs meldingene fra
Helse Bergen HF
HB ønsker å informere om at det vil kunne komme endringer i
forfattarrollen av Pleie- og omsorgsmeldingene (PLO) fra Helse Bergen.
Dette er en oppfølging av Handlingsplan for helsefagarbeidere vedtatt i
Foretaksledelsen i 2020.
Det ble vedtatt at helsefagarbeidere i Helse Bergen skal få samme
tilganger i pasientjournalsystemet som sykepleiere.
Tilgangene de nå vil få vil også inkludere skrivetilgang i Pleie- og omsorgs
meldingene (PLO). De vil dermed kunne opprette, skrive og sende alle
PLO meldinger til kommunehelsetenesten. De kan også ta imot, lese og
kvittere ut meldinger sendt til oss fra kommunehelsetjenesten.
Helse Bergen begynner nå arbeidet med å utarbeide retningslinjer for
hva helsefagarbeiderene skal kunne utføre knyttet til elektronisk PLO,
hva de trenger av opplæring for å kunne utføre elektronisk
kommunikasjon og hvordan de skal få denne opplæringen.
Det vil være den enkeltes leder som vurderer at helsefagarbeideren har
behov for tilgang ut over det som er standard.
2. Heroinassistert behandling
SR/SUene fikk i mai 2021 informasjon og invitasjon om deltakelse i
arbeidsgruppe.
Helse Bergen HF ønsker å tilby behandlingen til pasientar i målgruppen
fra hele opptaksområdet til Helse Bergen. En avgrensing for pasienters
mulighet for deltakelse vil være avstand fra bosted til behandlingssted,
da pasienten må møte ved HAB-klinikken to gangar dagleg, med 4-6
timers mellomrom, hver dag, 365 dager i året.
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Helse Bergen ønsker å informere om at vi i løpet av mars 2022 tar imot
de første pasientene for oppstart i heroinassistert behandling (HAB).
Tilbudet er en del av legemiddelassistert rehabilitering (LAR).
Målgruppen for HAB er personer som er avhengige av heroin og som
ikke har hatt tilstrekkelig nytte av annen behandling.
Vi starter i foreløpige lokaler i Skutevikenklinikken i Nye Sandviksvei
siden ombyggingen av lokalene i Håkonsgaten tar lenger tid enn tidligere
beregnet.
Vi tar i mot henvisninger fra 15. februar.
Henvisninger kan sendest til:
Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Avdeling for rusmedisin
Postboks 1400, 5021 Bergen
Har du spørsmål om Heroinassistert behandling?
Kontakt teamleder Vibeke Bråthen Buljovcic:
E-post: vibeke.brathen.buljovcic@helse-bergen.no
Tlf: 94 79 89 83
3. Innspillskonferanse barn og unge
Helse Bergen inviterer til innspillskonferanse for fremtidens psykiske
helsetjeneste for barn og unge 9. mai. (kl 10-14, Bikuben).
Dette er en ny dato for konferansen som var planlagt 13. des. 2021, men
som måtte utgå pga pandemitiltak.
Oppsettet blir likt det som var gjennomført under innspillskonferansen
for voksne 4.11.2021 – innledninger og mye tid til diskusjon og innspill,
som vi noterer og vil oppsummere i rapport.
Vi hadde liste med påmeldte fra alle kommunene til den 13.12. For
ordens skyld sender vi ikke info og påmelding til den enkelte som var
påmeldt da, men heller til postmottak og kan legge ved navn på dem
som var påmeldt forrige gang. Dette for at kommunene skal slippe å
igjen tenke seg om ift hvem som kan være aktuelle, og evt kan
supplere/erstatte dersom noen har sluttet, ikke kan eller av andre
grunner vil justere.
Vi vil kunne sende ut påmelding og program når SU-runden er ferdig
(uke 11).
4. Digital Helse- dager konferanse
Digital Helse-dager konferansen skal være 1. -2. juni i Bergen.
Konferansen er ny, men er et resultat av at en slår sammen de to ehelsekonferansene på vestlandet: THOM-konferansen (HVL) og KlinIKT
(HBE). I tillegg har man koplet konferansen til Alrek Helseklynge.
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Samhandling er et av temaene på konferansen.
SR/SU vil få invitasjon til å delta.
Eventuelt
 Utviklingsplan Solli DPS 2022 – 2035
Kort gjennomgang v/ Anders Hovland, direktør Solli DPS.
Frist for innspill: 14. mars.
Solli DPS utviklingsplan 2035 (solliplan.no)


Det pekes på korte frister for innspill til utviklingsplanene som er
presentert i dagens møte. Det bør lages en prosess rundt dette,
SSE tar dette videre.
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