Informasjon til kommunene om omstrukturering av det spesialiserte
palliative tilbudet og henvisning av pasienter i overgangsfasen

Bakgrunn
Helse Vest har bedt om at det blir gjort en omstrukturering av tilbudet innen spesialisert
palliasjon ved Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS) og Helse Bergen (HB). Dette blir gjort
som en følge av de tilrådningene som ble gitt av prosjektet «Utgreiing av oppgåve- og
ansvarsfordeling mellom Helse Bergen og Haraldsplass Diakonale Sykehus».
Omleggingen innebærer at tyngdepunktet i det spesialiserte palliative tilbudet i de to
sykehusene sitt opptaksområde blir flyttet fra Haraldsplass Diakonale Sykehus til Helse
Bergen, mens lokalsjukehus-funksjonen innen palliasjon for pasienter med grunnlidelser som
Haraldsplass har ansvaret for i sin sektor, blir opprettholdt.
Som respons på dette har Helse Bergen og Haraldsplass Diakonale Sykehus i fellesskap og
hver for seg iverksatt tiltak for å svare ut føringene fra Helse Vest.
I dette skrivet blir det informert om hva omstruktureringen på kort sikt medfører av
endringer og hvordan pasienter skal henvises i overgangsfasen.

Omstrukturering av det spesialiserte palliative tilbudet
Fra 1. mars 2022 overtar Helse Bergen ansvaret for drift av det regionale palliative tilbudet,
inkludert drift av en palliativ sengepost. Fram til 15. mai vil drift av sengeposten bli
videreført i de lokalene som i dag brukes av Sunniva, men da i regi av Helse Bergen.
Fra 15. mai vil den palliative sengeposten bli flyttet til nye lokaler i Sentralblokken ved HUS.
Haraldsplass Diakonale sykehus vil etter omstruktureringen utvikle Sunniva palliativt team et behandlingstilbud på lokalsykehusnivå. Det tverrfaglige teamet vil ha
konsulentvirksomhet i alle sykehusets avdelinger, poliklinikk og ambulant funksjon i
samarbeid med primærhelsetjenesten.
Telefonnummer til Sunniva palliativt team vil fra 1. mars 2022 være 55 97 94 15.

Henvisning av pasienter i overgangsfasen
I dag behandles alle søknader til Sunniva sengepost, Palliativ avdeling ved Bergen Røde Kors
Sykehjem og Lindrede enhet på Askøy av vurderingsutvalget for palliative sengeplasser i
Bergensområdet. Utvalget møtes hver tirsdag og torsdag for å vurdere alle søknader med
tanke på å gi pasienten et tilbud på rett nivå og til rett tid.
Fra 1. mars 2022 skal henvisninger til palliativ sengepost som tidligere ble sendt til Palliativ
medisin på Haraldsplass Diakonale Sykehus, sendes til Palliativ medisin i Helse Bergen HF.
Adressen finner man i Helse Bergen sitt adresseregister. Inntaket av pasienter vurderes i
henhold til sykdomskompleksitet.
Som i dag, vil uteteam i denne perioden forsøke å løse flest mulig problemstillinger via
video-/telefonkonsultasjoner. Dersom pasienten må sees tilbys poliklinikk med
lege/sykepleier. Ved øyeblikkelig hjelp med behov for lege/sykepleier utenfor sykehuset,
vurderes dette ut fra problemstilling og kapasitet.
Helse Bergen har fra 1. november 2021 hatt døgnbasert vaktordning for palliasjon,
bemannet av legene i palliativt team. Fra 1. mars 2022 blir denne vaktordningen tilgjengelig
for hele helseregionen ved behov for råd og drøfting av kliniske problemstillinger.
Henvendelser rettes til den palliative sengeposten som videreformidler forespørsler etter
behov.
Døgnåpen telefon til sengeposten er fortsatt 55 97 94 00.
Palliativt team i Helse Bergen nåes på dagtid mellom kl 08 og 15 på telefon 55 97 73 20.
Kommunene vil i god tid før 15. mai bli informert om eventuelle endringer, i forbindelse med
at sengeposten da fysisk flytter til Sentralblokken på Haukeland.

