REFERAT FRA MØTE I MEDISINSK FAGLIG UTVALG – ikke godkjent
Dato:

15.01.2021

Stad:

TEAMS-møte

Møteleder:

Trond Egil Hansen

Referent:

Eirik Vestrheim

Til stede:

Trond Egil Hansen; Hege Tønnesen; Toofan Barhag; Unni Solem; Rolf Martin Tande
(stedfortreder for Terese Folgerø); Knut-Arne Wensaas; Kristin Sæle (erstatter Geir Folvik i
MFU); Anne Kvalheim (SSE); Eirik Vestrheim (SSE)
Hege Rebecca Skårhaug Jacobsen; Paal Naalsund; Hege Framnes; Leif Erik Rønneberg
Hauge; Rune Oskar Bjørneklett; Bhaumik Thakkar;

Forfall:

Nr.

Saksliste

01/21 Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent uten merknader.
02/21 Godkjenning av referat fra møtet i MFU 30.10.20
Godkjent uten merknader.
03/20 Gjennomgang og behandling av høringssvar fra Helse Bergen og Haraldsplass
Diakonale Sjukehus
Fristen for å sende inn høringssvar utløp 4. januar, 2021. Det kom inn høringssvar fra
Haraldsplass Diakonale Sykehus og Helse Bergen. Det vises til vedlagte oversikt for
MFUs vurdering av høringssvarene.
«Generelle retningslinjer for samarbeid mellom fastlege og spesialisthelsetjenesten»
er oppdatert i tråd med MFUs vurderinger.
04/20 Vurdering av utkast til saksframlegg til samarbeidsutvalgene
MFU har fått utkast til saksframlegg til de fire samarbeidsutvalgenes behandling av
«Generelle retningslinjer for samarbeid mellom fastlege og spesialisthelsetjenesten»
til vurdering. Saksframlegget inneholder forslag til prosess for implementering og
iverksetting, samt plan for systematisk oppfølging og evaluering, jf. Helse Bergens
høringssvar.
MFU har følgende kommentarer til saksframlegget:
MFU støtter forslaget til PKOs tildelte rolle som kontaktpunkt for retningslinjene, og
ber om at PKO-koordinator vurderer sin kapasitet til å kunne ta på seg oppdraget.

Vedlegg

MFU ber om at det tas inn en presisering i saken om at innspill og tilbakemeldinger
som tilsier behov for revisjon av retningslinjene må videresendes leder av MFU, og
inngå i MFUs årlige gjennomgang av retningslinjene.
05/20 Planlegging av veien videre
MFU gjennomgår mandatet for arbeidet med å utarbeide retningslinjer for lege til
lege-samarbeid.
MFU er enig om at man i det videre arbeidet må be PKO identifisere aktuelle kliniske
problemstillinger og samarbeidsområder for utarbeidelse av spesifikke retningslinjer,
jf. delmål 2 og 3 i mandatet.
MFU ber også om at erfaringer fra Helse Stavangers foretaksområde med spesifikke
retningslinjer innhentes.
06/20 Eventuelt
Det er ikke avklart hvem fra Helse Bergen som overtar ledelsen av MFU fra og med
neste møte. Bergen kommune vil kunne bistå med å finne nytt møtetidspunkt og
sende ut innkalling.
Regin Hjertholm orienterte om et forbedringsprosjekt knyttet til epikrisemalen i DIPS.

