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Prosjektleder:
Saksnr.
14-2019

15-2019
16-2019

Ragnhild Tranøy, avdelingssjef, Sykehuset Østfold – forfall. Simone Christin
Paulsen møtte
Mette Hvalstad, avdelingsoverlege, Sykehuset Innlandet
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
Marianne Fidje Mjåland (Sørlandet sykehus)
Cathrine Kjekstad, avdelingsoverlege BUPA, Vestre Viken
Anne-Stine Meltzer, klinikksjef, Nic Waals institutt, Lovisenberg Diakonale
Sykehus
Kari Tenmann, avdelingssjef, Diakonhjemmet, BUP Vest
Elin Kreyberg, seksjonsleder, spes.utd., RBUP
Anne Bi Hoffsten (Unio, HTV, SIHF)
Emily Bakken (Akademikerne, OUS)
Gry Halvorsen (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) - forfall
Bente Brandvik, medisin og helsefag, HSØ RHF (arbeidsgruppe 2) - forfall
Anne Aasen, medisin og helsefag, HSØ RHF (arbeidsgruppe 3) - forfall
Mona Stensby, finans og økonomi, HSØ RHF (arbeidsgruppe 4) - forfall
Johnny Sandaker, leder, SIM-SI, Sykehuset Innlandet (arbeidsgruppe 5)

Elisabeth Arntzen (møteleder), Bente Lunder Johannesen (referent)

Godkjenning av innkalling og saksliste v/Elisabeth Arntzen
Ingen bemerkninger.
Oppdatert kartleggingsskjema 12.april ble sendt ut til møtet.
Godkjenning av referat fra møtet 12. april 2019 v/Elisabeth Arntzen
Godkjent.
Oppfølging av saker fra 12. april:
 Møtet i styringsgruppen 3. mai:
Godkjente referat fra møter i styringsgruppen og prosjektgruppen legges ut på
nettsiden. Referat fra møter i arbeidsgruppene legges ikke ut, da dette anses som
arbeidsdokumenter.
 Oppdatert oversikt over deltakere i arbeidsgruppene er sendt prosjektgruppen.
 Innmelding som SIM-fasilitatorer: Tirsdag, onsdag og torsdag i uke 46 er aktuell.
Johnny/prosjektleder sender invitasjon til hvert HF/sykehus i lederlinjen via
postmottak. Helle Madsen Holm kan om ønskelig orientere i HF/sykehus om
metodikken rundt SIM og fasilitatorer.
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17-2019
Diskusjon og
avklaring

Brev om 5 aktuelle SIM-situasjoner er sendt HFenes/sykehusenes postmottak.
Forslag om mål og eventuelle case sendes direkte til Johnny Sandaker innen 1. juni.
Dialogkonferanse er fastsatt til 3. oktober. Dette er en oppfølging av
Dialogkonferansen 3.desember 2018. Vurderer å flytte datoen pga høstferie. Endelig
avklaring i neste møte.
Tjenestedesign. Forslag til oppsett er i gang. Kontakter Ella Poppe og resten av
arbeidsgruppe 4, før forslaget legges frem i prosjektgruppemøtet 12.juni.
Forskningsnettverk tas opp i møtet 12.juni.
Avdelingssjef-forum - det forutsettes at alle kommende deltakere i avdelingssjefforum informerer divisjonsdirektørene/ledelsen i eget HF/sykehus om at det
planlegges et regionalt avdelingssjefs-forum, og at HSØ RHF møter i
prosjektperioden.
KTVene i styringsgruppen vil foreslå hvordan et eget dialogmøte om BUPprosjektet for tillitsvalgte og KTVene ved HFene/sykehusene bør organiseres.
Nettsak om BUP-prosjektet er på hjemmesiden til HSØ RHF og twitter, og på
BUP-prosjektets nettside. Flott om saken deles: https://www.helsesorost.no/nyheter/tiltak-for-okt-rekruttering-og-kompetanse-til-psykiskhelsevern-barn-og-unge
Ledere av arbeidsgruppene i BUP-prosjektet har etablert ukentlige halvtimes
koordinerings-/orienterings-/telefonmøter.

Kort status fra arbeidsgruppenes ledere


Arbeidsgruppe 1 Rekruttering, kompetansebehov og variasjon i
kompetansesammensetning v/ Jarle Henriksen.
Arbeidet med å kartlegge «flaskehalser og hindringer i BUP» gjelder alle yrkesgrupper.
Arbeidet med å estimere behovet for kompetanse og faggrupper de neste årene er i
gang. Medarbeiderundersøkelsen «Forbedring» og Web-kruter kan gi noen opplysninger.
Enkelte HF/sykehus har som rutine å kartlegge hvorfor ansatte slutter, går over i annen
stilling internt eller til kommunene. Dette kan gi en pikepinn på årsaker.
Arbeidsgruppen ønsker å kartlegge hvilke grupper er vanskeligst å rekruttere i dag.
Utdanningskapasiteten må økes i forhold til fremskrivningen av behov.
Prosjektgruppen sien innspill:
Det bør komme frem hva er vi stolt av i min BUP – best praksis. Vi må rekruttere en
annen kompetanse i dag enn tidligere. Bredden i tverrfagligheten bør økes. Hvilke
yrkesgrupper trenger vi?
Folkehelseperspektivet er viktig. Hva skjer med BUP-feltet videre i
spesialisthelsetjenestene? Kan/bør mer overføres kommunene? Hva er
kjernevirksomheten i BUPene?


Arbeidsgruppe 2 Ledelse og kvalitetsforbedring for BUP-ledere. Forberedelsene går
som planlagt. Prosjektgruppen ønsker info og invitasjon til arbeidsgruppen før
sommeren.



Arbeidsgruppe 3 Utdanningsnettverk og utdanningsstillinger. Det henvises til sak 18
og 19 nedenfor.



Arbeidsgruppe 4 Faglige anbefalinger og aktivitet. Forslag til oppsett for
tjenestedesign av arbeidsprosessene i BUP er i gang. Forslag til oppsett legges frem i
prosjektgruppemøtet 12.juni.
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18-2019
Orientering
og diskusjon

Arbeidsgruppe 5 Innovative og alternative måter å rekruttere eller oppnå
kompetanse på v/Johnny Sandaker
Det ble diskutert innkjøp av VR-briller. Johnny tar opp fremgangsmåten med HSØ
RHF, via prosjektleder. Erfaringene og gjennomføringsopplegget ved bruk av VRbriller og simulering ble diskutert og det er ønskelig med en presentasjon for
prosjektgruppe hva dette dreier seg om. Bruk i opplæring og bruk i behandling. Se
lenken fra Johnny Sandaker om VR-briller: https://vimeo.com/311970184

Kartlegging av pågående utviklingsarbeid/forskning/utdanningsstillinger og
opplæringsbehov i kvalitetsforbedring i HF/sykehusene
Kartleggingsskjema i Excel gir oversikt over alle dataene og kan sorteres. Oppsettet ble
gjennomgått i møtet.
Innspill fra prosjektgruppen:
Det er ønske om å dele inn punktet «Pågående utviklingsarbeid/forbedringsarbeid lokalt i
BUP» i to deler:
-

Lokalt prosjekt/utviklingsarbeid andre i HSØ kan ha nytte av (ikke uttømmende)
Lokalt prosjekt/utviklingsarbeid for Ahus sin egen oversikt (ikke uttømmende)

Prosjektleder sender ut hvert HF/sykehus sitt siste oppdaterte Excel-ark for korrigering.
19-2019
Orientering
og diskusjon
for avklaring

Stimuleringsmidler til små prosjekter, innovasjon/tjenesteutvikling og forskning


Helse Sør-Øst RHF har gitt tilsagn om midler. Fremdriftsplan for arbeidet
diskuteres. Administrerende direktør i HSØ RHF har besluttet å følge den foreslåtte
modellen:
1. Midler på inntil 200 000 NOK tildeles mindre utviklings- og forskningsprosjekt i
hvert av HF-ene/sykehusene. Kan videreutvikles til doktorgradsstudier, se pkt 3.
2. Hvert av HF-ene/sykehusene kan søke BUP-prosjektet om midler til
tjenesteutvikling/innovasjon og forskning på inntil 500 000 NOK (innovasjon)
og 600 000 NOK (forskning). Kan videreutvikles til en større doktorgradsstudie
(se pkt 3).
3. Hvert helseforetak/sykehus kan i tillegg få delfinansiert en stipendiatstilling (50
%) til studier i BUP.

Midlene er ment å være et lavterskel-tilbud. Kriterier for søknad om midler for
HF/sykehusene blir lagt ut før sommeren 2019. Utkast til maler utarbeides og sendes
prosjektgruppen innen 6. juni
Innspill fra prosjektgruppen:
Det ønskes at midlene tildeles HF/sykehusene på prosjektnummer. Det bør legges opp til et
rapporteringssystem, slik at en kan se at midlene blir brukt der de er ment.
Det ønskes ingen søknadsfrist, men at det er mulig å sende søknader fortløpende.
Viktig å spre informasjon om at det satses på rekruttering i BUP i HSØ.
20-2019
Orientering
og diskusjon
for avklaring

Utkast til felles mal for BUP-prosjekt i HF/sykehusene
BUP-prosjektet er omfattende. For å oppnå best mulig effekt av satsningene, må arbeidet
samordnes godt lokalt og regionalt. Det er derfor ønskelig at alle helseforetak/sykehus
etablerer lokale BUP-prosjekt. Utkast til felles mal ble lagt frem for prosjektgruppen. Den
kan brukes som et mulig oppsett for de som ønsker.
Innspill fra prosjektgruppen:
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Utkastet ble godt mottatt. Dersom det ikke kommer innspill innen fristen, sendes malen til
alle HF/sykehus sine postmottak.
Det var også ønske om en felles PP-presentasjon om BUP-prosjektet. Den ble foreslått lagt
på nettsiden til BUP-prosjektet.
21-2019

Eventuelt
Anne-Stine Meltzer refererte fra ledersamlingen i BUP i Trondheim 8. og 9. mai.
BUP-prosjektet legges frem i oktober-samlingen.

Møteplan for BUP-prosjektet.
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