
Referat  fra  fagråd   onsdag 11. april 2018 

Delavtale  1  - samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene. 

 

Tilstede: Sissel Hauge, Ottar Bjerkeset, Henning Garsjø, Ingeborg Havsø, Jan R Johannessen, 

Tord Håland , Astrid R Flørli, Olav Thorsen, Adriaan Schönhage, Kjetil Hustoft, Anne Ree 

jensen, Inger F Bø og Hans Petter Torvik 

Forfall: nytt medlem  Elisabeth Sande  Sortland ( som ikke  var innkalt)    

 

Sak 1.  Saksliste  og referat fra  1.11.17  godkjent. 

 

Sak 2.  Oppgavedeling mellom fastleger og SUS. 

En arbeidsgruppe  utpekt  av SUS direktør har laget et utkast til retningslinjer om samarbeid 

og  oppgavedeling mellom fastleger og SUS.  Utkastet var  utsendt  før møtet.  Utkastet blir  

behandlet av  SUS ledergruppe 17.4.18. Sendes deretter ut til kommunene , det er anbefalt  

at det  blir  behandlet  i legenes  samarbeidsutvalg  i den enkelte   kommune.  

Sak 3. Barselomsorg. 

Divisjonsdirektør  Garsjø  ga  en detaljert  orientering  om arbeidet  med  endringer  i 

barselomsorgen  for  friske  barselskvinner  med  friske  barn.  Styringsgruppe og 

arbeidsgrupper har bred representasjon fra  både  kommuner  og  SUS.  Imidlertid  mangler  

kommunelegeperspektivet . Garsjø vil presentere  arbeidsgruppene sine  forslag på et  

kommuneoverlegemøte 16. mai . 

Sak  4  Henvisninger  om tjenestebehov 

Sola  kommune  rapporterer om at kommunen  får henvisninger om tjenestebehov uten at 

verken pasienter  eller  pårørende er godt nok informert.  Det virker  som om dette er  

unntak og  det anbefales  at det  sendes  avvik  til SUS  dersom dette forekommer. 

Sak 5     Revisjon av delavtale  1 

Delavtalen er  ikke  tidligere  revidert og skal revideres før  sommeren 2018.  Hjemmelekse  

for  alle  om å lese  nøye  gjennom avtalen  og  komme  med  innspill  til revidering  til 

samhandlingssjef Sissel Hauge innen 1. juni.  Se  også  vedlegg som var  utsendt før  møtet.  I 

møtet  ble  oppsyn med  gjennomføringsevne  av avtaler  og  oppfølgingsevne  på omforente 

samhandlingsavtaler  nevnt.  Fastlegeportalen.no ble nevnt sammen med  flere andre  

systemer. 



Sak 6  Valg av leder  og sekretær. 

Kommunen har hatt  dette  ansvaret i 2  år og avløses  av SUS de  neste  2  år. Valgt som ny 

leder er  Henning Garsjø og  ny  sekretær  er  Sissel Hauge. 

Sak 7.  Konsekvensutredning – nedleggelse av 2 Øst Egersund. 

Kommunalsjef Ingeborg Havsø fra  Egersund orienterte om den pågående  prosess. 

 

Sak 8     Prosjekt  ettervern . 

Sjefslege  Kjetil  Hustoft orienterte  om et  prosjekt  i divisjon for  voksenpsykiatri  om å 

styrke  akutte ambulante team  med  psykolog/psykiater 24/7  og  bedre  ettervernet ved  

DPS. 

Det har vært  gjennomført  en questback undersøkelse. 

 

Referent  

 

Hans Petter Torvik 

 

                                      

 

 

 


