Referat
Møte:

Styringsgruppe for BUP-prosjektet

Tid:
Sted:
Deltakere:

Mandag 7. oktober 2019 kl 13.00 – 15.00
Grev Wedels plass 5, Oslo, 6. etg rom Hedvig
•
•
•
•
•
•
•

Prosjektleder:

Svein Tore Valsø (leder), direktør for personal og kompetanseutvikling,
HSØ RHF
Cecilie Skule, avdelingsdirektør psykisk helsevern og rusbehandling, HSØ
RHF
Øystein Kydland, Brukerutvalget, HSØ
Heidi Lisbeth Ebbestad, seksjonssjef/overlege, BUP Øvre Romerike, Ahus
Irene Dahl Andersen, klinikksjef for psykisk helsevern og rusbehandling,
Sykehuset Østfold
Hanne Indregard Lind, konserntillitsvalgt, HSØ RHF - forfall
Irene Kronkvist, konserntillitsvalgt, HSØ RHF - forfall

Elisabeth Arntzen, Bente Lunder Johannessen (referent)

Saksnr.
14-2019

15-2019

16-2019

17-2019

Avklaring

Godkjenning av innkalling og saksliste v/Svein Tore Valsø
Cecilie Skule, avdelingsdirektør psykisk helsevern og rusbehandling, HSØ RHF overtar
plassen for Jan Frich.
Innkalling og saksliste er godkjent.
Godkjenning av referat fra møte 3. mai 2019 v/Svein Tore Valsø
Referat fra møte 3.mai 2019 er godkjent og kan legges ut på BUP-prosjektets nettside.
Oppfølging av saker fra 8. mars:
•

Eget avsnitt om risikovurdering var ønsket inn i prosjektplanen. Se sak 18.

•

Kartlegging av pågående utviklingsarbeid, forskning og
utdanningsstillinger i kvalitetsforbedring i HF/sykehusene ble lagt frem for
styringsgruppen. Dokumentet oppdateres kontinuerlig.

Gjennomgang av status og videre planer for BUP-prosjektet fremover v/Elisabeth
Arntzen
Fremdriftsplanen ble gjennomgått. Prosjektet følger i stor grad den oppsatte planen.
Utfyllende kommentarer fra styringsgruppen er lagt inn i tabellen med rødt.
Fremdriftsplan med tidsfrister:
Aktivitet

Identifisere kompetansen i dag, hindringene
for rekruttering og estimere fremtidig
kompetansebehov
Estimere hvilken kompetanse/faggrupper
som trengs de neste 10 årene
Understøtte BUP-ledere m/team i felles
metodikk for lokalt forbedringsarbeid

2019
vår

2019
høst

2020
vår

2020
høst

Ansvar/
utfører

31.10.19

AG 1

31.12.19

AG 1

21-22.11.19
(1.samling)

05.03.20
02.06.20

AG 2

1 av 2

Saksnr.
Stimulere økonomisk til økt innsats innen
forskning, tjenesteutvikling og innovasjon
Samarbeid med forskningsavdelingene må
være prioritert og godt innarbeidet i linja i
eget HF
Tjenestedesign for BUP (finne ut om det er
samsvar mellom ønskede versus pågående
faglige, tverrfaglige og tverretatlige
arbeidsprosesser i pasientforløpet)
Utdanning av SIM-fasilitatorer i medisinsk
og VR-basert simulering for økt
kompetanse og ferdigheter i fem utvalgte
situasjoner i BUP
Utarbeide opplæringsprogram for nyansatte
og andre i medisinsk og VR-basert
simulering

01.06.19
(start)

Søknader
kan fortsatt
sendes inn

01.02.20
(frist f
og i)

01.09.20
(frist små
og PhD)

AG 3

01.09.19
16.10.19
(rapport)

AG 4

01.12.19
11-13.11.19
(opplæring)

AG 5

01.08.20

AG 5

Konklusjon:

Styringsgruppen godkjenner fremdriftsplanen.
***

Status for deltakelse i opplæring i felles metodikk for lokalt forbedringsarbeid ble
gjennomgått. Oversikten over påmeldte ledere med sine team og 15 forbedringsprosjekt ble
lagt frem. Eksempel på tema er implementering av pakkeforløp, forbedring av
henvisningsprosessen og samarbeid med kommunene. Alle helseforetak/sykehus har sendt
inn søknader/prosjektforslag til deltakelse i opplæringsprogrammet «Ledelse og
kvalitetsforbedring i BUP». Sørlandet sykehus kommer med søknad. Det er stor variasjon i
søknadene.
Viktig at prosjektene og forbedringsarbeidet har en overføringsverdi til hverandre og til andre
prosjekt i regionen. Det arrangeres fellessamling for veiledere og teamdeltakere 21. og
22.november 2019 på Thon Hotell Arena Lillestrøm. Ca 80 deltakere. Sykehuset Østfold
ønsker at tittelen på prosjektet som er sendt inn settes i et HMS-perspektiv.
Konklusjon:

Styringsgruppen tar status om prosjektsøknadene til orientering.
***

Status for søknader om midler til forskning, innovasjon og utviklingsarbeid ble gjennomgått.
Det var per 7. oktober 5 søknader inne totalt.
Ahus informerte om viktig deltakelse fra Ungdomsrådet i sitt HF.
Konklusjon:
Styringsgruppen tar status om søknader om midler til forskning, innovasjon og
utviklingsarbeid til orientering.
***

Status for arbeidet med fem utvalgte tema til opplæring i BUP i medisinsk og VR-basert
simulering ble gjennomgått.
De fem temaene som er valg:







Innkomst
Vold og trusler
Selvmordsrisiko
«Den nødvendige samtalen»
Gjennomføring av tvangsvedtak
Reserve: «Øve på å være vitne i fylkesnemnd eller rett»
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Saksnr.

Elisabeth informerte kort om hvordan VR-basert simulering foregår. Det er viktige og
interessante temaer som er valgt. Styringsgruppen understreket at også reservetemaet er et
viktig tema.
Status for påmeldte til utdanning for fasilitatorer til medisinsk VR-simulering på de fem
temaene ble gjennomgått. Det meldes fortsatt inn.
Konklusjon:
Styringsgruppen tar status om utdanning i medisinsk og VR-baser simulering midler til
orientering.
18-2019
Diskusjon og
avklaring

Risikovurdering av BUP-prosjektet v/Elisabeth Arntzen
Styringsgruppen ba i forrige møte om en risikovurdering av BUP-prosjektet. Hvilke
momenter som kan gjøre at vi ikke oppnår de ønskede resultatene.
Prosjektgruppen har i de to siste møtene kommet frem til aktuelle risikomomenter og
foreslått tiltak. Se vedlegg.
Styringsgruppen ønsket status vedrørende økonomi i BUP-prosjektet. Denne legges frem i
fremtidige styringsgruppemøter.
Konklusjon
Styringsgruppen ønsker noen justeringer som tas med før den legges i prosjektplanen og
følges opp videre.

19-2019
Orientering
og diskusjon

20-2019

Andre orienteringer fra prosjektleder
•
•
•
•

Avdelingssjefenes møte 13.09.19.
Møte med fagdirektørene og HR-direktørene om BUP-prosjektet 11.09.19.
Dialogkonferanse og møte med foretakstillitsvalgte 15. 11.19.
Forespørsler om foredrag om BUP-prosjektet fra HOD og NBUP.

Eventuelt
Ingen saker til eventuelt.
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