Referat
Møte:

Prosjektgruppe for BUP-prosjektet

Tid:
Sted:
Deltakere:

Tirsdag 25. februar kl 12.00 – 15.00 (rundstykker kl 1130-1200)
Grev Wedels plass 5, 6.etg. Rosmersholm






















Ragnhild Tranøy, avdelingssjef, Sykehuset Østfold, forfall, Simone Christin
Paulsen deltok på telefon
Mette Hvalstad, avdelingsoverlege, Sykehuset Innlandet, forfall, Bjørg Antonsen
deltok
Thorfinnur Gudmundsson, stedfortreder for Rannveig Woll Lothe, seksjonsleder
ABUP, Akershus universitetssykehus
Merete Jørstad spesialrådgiver, stab til avd.leder, Oslo universitetssykehus
Eileen Lund, avdelingssjef, BUPA, Sykehuset i Vestfold
Anne Kjendalen, avdelingsleder, Sykehuset Telemark
Iris Anette Olsen, avdelingssjef, Sørlandet sykehus, forfall
Cathrine Kjekstad, avdelingsoverlege BUPA, Vestre Viken
Anne-Stine Meltzer, klinikksjef, Nic Waals institutt, Lovisenberg Diakonale
Sykehus
Kari Helene Winger, avdelingsleder Diakonhjemmet, BUP Vest
Elin Kreyberg, seksjonsleder, spes.utd., RBUP
Anne Bi Hoffsten (Unio, HTV, SIHF), forfall
Emily Bakken (Akademikerne, OUS)
Aina Rugelsjøen (Brukerutvalget), forfall
Sebastian Blancaflor (Brukerutvalget i HSØ RHF), forfall
Jarle Henriksen, personal, kompetanse og utdanning, HSØ RHF (arbeidsgruppe 1)
Christer Mortensen, personal, kompetanse og utdanning, HSØ RHF
(arbeidsgruppe 1)
Bente Brandvik, medisin og helsefag, HSØ RHF (arbeidsgruppe 2)
Anne Aasen, medisin og helsefag, HSØ RHF (arbeidsgruppe 3), forfall
Mona Stensby, finans og økonomi, HSØ RHF (arbeidsgruppe 4)
Johnny Sandaker, leder, SIM-SI, Sykehuset Innlandet (arbeidsgruppe 5)

Prosjektleder: Elisabeth Arntzen (møteleder), Bente Lunder Johannessen (referent)

Saksnr.
11-2020

12-2020

13-2020

Vedlegg

Godkjenning av innkalling og saksliste v/Elisabeth Arntzen
Godkjent
Godkjenning av referat fra møtet 28. januar 2020 v/Elisabeth Arntzen
Godkjent

Referat

Oppfølging av saker fra 28.januar og tidligere:
• Sak 03-2020
Innovasjonsdag i samarbeid med Norway Health Tech planlagt 4. mai
2020. Det er utarbeidet et program som mange har gitt innspill på.
Prosjektgruppen har foreslått inntil 20 deltakere fra hvert HF. IKT- og
fagdirektører bør delta. Det kom mange innspill til programmet som
prosjektleder tar opp i planleggingsgruppen. Det endelige programmet
legges frem i kommende prosjektgruppemøte.
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Saksnr.

14-2020

15-2020
Diskusjon
og
avklaring

Vedlegg

Orientering fra prosjektleder:
 Om BUP-prosjektet i Nasjonale REN-konferansen og Fagdagene/ISPS
Norge-programmet innen psykisk helsevern.
 Samarbeid med Høgskolen Innlandet og NTNU, Gjøvik om utprøving av
VR-basert simulering som pedagogisk metode. Godt samarbeid om
evaluering av utprøvingen av metoden.
Kort orientering fra arbeidsgruppenes ledere


Arbeidsgruppe 1 v/Christer Mortensen
Utdanning er den store faktoren. Det må utdannes flere spesialister både til
HF-ene, kommunene og andre. Tiltak konkretiseres for å beholde
personell.
I diskusjonen kom det frem følgende:
- Det ønskes maler og informasjonsmateriell for stillingsutlysninger for å
gjøre stillingene mer salgbare. Hvordan gjøre seg attraktiv i markedet
og ha noe eget å tilby. Bruke nyheter, tjenesteutviklings- og
innovasjonsprosjekter for å spre gode nyheter og vise hva som skjer på
fagfeltet ved stillingsutlysninger. Reklamere i større grad om alt det vi
får til!
- Det trengs flere LIS3-stillinger.
- Det trengs støtte og backing i en krevende hverdag. Har lite
handlingsrom. HF-ene må se på hva som kan tas bort, og det må ses på
oppgavedeling.
Problemstillinger om rekruttering fra AG 1 er meldt til HR-direktør-møtet
i mars i HSØ.



Arbeidsgruppe 2 v/Bente Brandvik
Fellessamling nummer 2 i opplæringsprogrammet i ledelse og
kvalitetsforbedring i BUP skjer 5. mars 2020. Ca 90 deltakere. Her blir bl.a.
status for forbedringsprosjektene lagt frem.
Invitasjon til avslutningssamling etter opplæring i forbedringsarbeid –
resultat fra 15 lokale prosjekt i BUP – planlegges arrangert 2.juni på Thon
Hotel Arena, Lillestrøm.



Arbeidsgruppe 3 v/ Anne Aasen og Elisabeth Arntzen
Status på tildelinger er: 4 små prosjekt, 6 tjenesteutvikling/innovasjon, 5
forskning og 3 PhD. Elisabeth sender ut oversikt over alle prosjekt.
Det oppfordres sterkt til å bruke resterende midler til lokale prosjekt til
piloter innen 1) Rekrutteringsprosessen eller 2) Kompetansebehov og
bemanningsplanlegging. Ta gjerne kontakt med Elisabeth eller Christer ved
spørsmål.



Arbeidsgruppe 4 v/Mona Stensby og Elisabeth Arntzen
Tilleggskodingen ved avslag er ikke implementert i alle HF. E-helse i HSØ
RHF legger om kort tid inn rutinebeskrivelsen i regional mal for
brukerveiledning i EK.
Koding iht Diakonhjemmet sitt skoleprosjekt følges opp av prosjektleder.



Arbeidsgruppe 5 v/Johnny Sandaker
- Det er utdannet superbrukere som skal bistå fasilitatorene med det
tekniske ut mot HFene.
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Vedlegg

-

16-2020
Info

Fasilitatorkurs i VR-basert simulering er planlagt til 7. mai og fortsetter
videre utover høsten.
Det kjøpes inn VR-briller. Dokumentasjon skal utarbeides og benyttes i
et opplæringsprogram. Det ble stilt spørsmål om aktørene er informert
om at de blir filmet. Det tas en ny runde for å ivareta personvern mht
samtykke.

Fasilitatorsamling 1: Opplæring i VR-basert simulering v/Johnny og
Elisabeth
Følgende invitasjon sendes ut denne uken. Invitasjonen ble gjennomgått i møtet.
Invitasjon til fasilitatorsamling 1: Opplæring i VR-basert simulering
Alle fasilitatorer i BUP, både tidligere utdannet og de som utdannes våren 2020,
inviteres til fasilitatorsamling 1.
Sted: Helse Sør-Øst RHF, Parkgata 36 i Statens hus på Hamar.
Tid: 7. mai kl 1000-1745 (OBS: Det blir ingen fasilitatorsamling 11. mars 2020).
Påmelding: Navn og e-postadresse sendes til Bente-lunder.johannessen@helsesorost.no
Påmeldingsfrist: 15.april 2020
Kursavgift: Ingen.
Tema:
1. Erfaringer så langt med medisinsk simulering? Helle Madsen Holm fra
SIMOslo leder denne sesjonen.
2. Opplæring i gjennomføring av VR-basert simulering. Johnny med flere fra
SIMInnlandet med erfaring med VR-teknologien gjennomfører denne
sesjonen.
3. Debrief/workshop ved Helle Madsen Holm.
Mer detaljert program med deltakeroversikt kommer senere.
For mer informasjon kan Johnny.Sandaker@sykehuset-innlandet.no (mobilnr
40841113) og elisabeth.arntzen@helse-sorost.no (mobilnr 95967889) kontaktes.

17-2020
Diskusjon
og
avklaring

Henvendelsen fra Helse Fonna om samarbeid v/Elisabeth

Vedlegg

Hvordan følge opp samarbeidet med Helse Fonna om samarbeidsplattform
mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten? Forslag ble gjennomgått og
diskutert i møtet. Trenger vi mer enn samhandlingsforløpet i pakkeforløpene?
Samtaleverktøyet fra Helse Fonna kan brukes som det er. Nettløsningen til Helse
Fonna er god på rolleavklaringer. Den videre oppfølgingen overfor Helse Fonna
bør skje via avd medisin og helsefag i HSØ RHF, fordi prosjektet legges ned i
slutten av 2020.
Konklusjon:
Videre kontakt med Helse Fonna må henvises til avdeling for medisin og helsefag.
Prosjektleder videreformidler henvendelsen til direktør for psykisk helsevern og
rus og direktør for samhandling.

18-2020

Eventuelt
Anne Kjendalen meldte sak til neste møte:
Det ønskes i neste møte å diskutere hele forløpet mellom 1-2-linjen, og variasjonen
i tjenesten.
- Hva er kjerneoppgavene og kjernekompetansen i BUP? Anne K?
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Vedlegg

-

Hva er kjerneoppgavene og grunnkompetansen i kommunene på
fagfeltet? Elin i RBUP?
Hva vet vi om uønsket variasjon i behandlingen i BUP? Ole?
Hjelper BUP de alvorlig syke? Ole?
Hvor mange av de som skrives ut fra BUP har blitt bedre? Ole?
Hvordan kan 1-2 linjen samarbeide godt for å redusere variasjonen i
tjenesten? Elin og Anne K?

Konklusjon:
Saken tas opp i kommende prosjektgruppemøtet. De med foreslått ansvar for
oppfølging forbereder sine punkter. Ole Tjomsland fra medisin og helsefag i HSØ
RHF kontaktes vedrørende spørsmålene han er oppført på.
Neste møte: 28. april (skype)
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