
Møtereferat 16.12.14 
 
Til stede: 
Sverre Uhlving, Henning Garsjø, Anne Ree Jensen, Hans Petter Torvik, Nina Bolme 
Steinsholt, Tom Jacob Bru, Corinna Vossius, Berit Rosså Eie, Svein Skeie 
 
Fravær:  
Sølve Braut, Kjetil Hustoft, Ragnhild Øvrebø 
 
Helseforetaket ved fagdirektør Sverre Uhlving starter ut som leder av utvalget , revurderes 
etter et år.  
 
Gjennomgang av mandat 
Følge opp avtalen i praksis.  
Avdekke gråsoner  
Tidsplan – forslag x2 pr halvår 
 
Leder gikk igjennom avtalen og kommenterte på punktene.  
Visert til øvrige delavtaler som delavtale 2a,2b,2c og 2d.  
 
Tilstrebe pasientforløp fra hjem til hjem – viser til pakkeforløpene. Fastlegene er ikke 
forpliktet i disse forløpene. Brosjyre er utarbeidet som vil bli distribuert til fastlegene med 
spesifisert bestilling til fastlegene hva gjelder henvisning. Det vil etter hvert utarbeides flere 
forløp som skal være ferdig i løpet av høsten 2015.  
Fastlegene vil ha behov for opplæring/veiledning.  
 
Runde rundt bordet: 
Hvilke forventninger foreligger m.t.p. oppgavedeling 
Hva kan PKO brukes til ? 
Planlagt fagdag om oppgavefordeling i høst ble utsatt pga lite påmelding – fortsatt interressant 
 
Avtalen er lite konkret.  
Trekke inn PKO leger og sykepleiere 
Gråsoneproblematikk er synlig innen psykiatri/rus. Hvem tar ansvar for hvem til hvilken tid ? 
Ottar Bjerkeseth var på ALU i Stavanger kommune og orienterte om overføring av chirurgia 
minor.  
 
Hvilken forventning kan stilles til fastlegene? Det kan ikke forventes lik kompetanse hos 
fastlegene da disse ikke er en homogen masse. 
 
Fagdag må gi tellende timer – min 6 timer (kan deles opp) 
Må arrangeres etter arbeidstid  - da snakker vi om fra kl.16.00-17.00 slik at alle kan delta . 
Dag 1 – oppgavefordeling 
Dag 2 – hva forventes med tanke på henvisning til ulike  pakkeforløp innen kreftforløp  
 
Delavtale 1 er veldig overordnet. Vi kan peke på overordnede prinsipper .  
 
Største utfordring er å bidra til å gjøre noe vi ikke har forsøkt før. Vi sitter alle med ulike 
erfaringer som fungere godt og dårlig.  
Hva er det som ikke fungerer? Pasientflyt.  



Fagdager kan bli alt og ingenting. Må legges til tider som går minst utover driften. Ref. 
Sørlandet sykehus hvor de besluttet å se på pasienter med stort volum eks. depresjon for å 
lage modell for oppgavefordeling ved bestilling til et legekontor ble bedt om å se på enkelte 
problemstillinger.  
 
Kan vi lage en modell til bruk for ulike pasientforløp ? 
  
PKO er eneste veien inn i sykehuset. Litt liten stillingsbrøk – ønsker større stillingsbruk.  
Forslag om å ansette PK fra bestillerkontor /tildelingskontor i Stavanger og Sandnes til å 
vurdere behov for tjeneste etter utskrivelse 
 
Pasientreiser er et stort problem for alle kommuner som får direkte konsekvenser for 
brukerne. Ønsker dette som særlig tema i fagrådet. Usikkert hvordan dette i så fall skal 
håndteres.  
 
Avviksrapportering – ber om mer konkret tilbakemelding i svar på avvik til bruk for 
forbedring.  
 
Fastlegene ønskes representert inn i forumet ved observatør.  Forslag om Jan Robert 
Johannessen inviteres inn som representant og observatør for praksiskonsulentene.   
 
Dokumentasjonsplikt  i forhold til utskrivningsklare pasienter. Opplever dette problematisk 
fra enkelte kommuner. Andre melder om mye bedre fakturaer i dag enn tidligere.  
 
Forslag om at vi bringer inn hver våre utfordringer /forslag til oppgaver inn i fagrådet.  
Bruke et fastlegekontor med et visst volum til å definere et pasientforløp.  
 
Arrangere to kursdager pr år med tanke på oppfølging av avtalen. Utfordringen er om dette vil 
samle legene. Se også til kurskomiteen.  
Alle fastleger er deltakere i smågrupper 8-10 leger pr. gruppe. Forslag om å slå sammen inntil 
fire smågrupper for å nå flest mulig pr. besøk.  
 
Vi kan i fagrådet diskutere oppgavefordeling mellom kommune og helsesfortak men ikke 
mellom fastlege og sykehuslege.  
 
Teste ut å bruke smågrupper til bruk som modell. Eks. møte hvert kløster  innen ALU.  
Hans Petter skal ha smågruppe onsdag 21 januar. Han etterlyser innspill – utfordringer fra 
sykehuslegene m.t.p. oppgavefordeling  som han kan ta opp i ALU.  
Hva skal til for å få fastlegene mer inn i samhandlingen.  
Sverre ønsker å få 5 min i kursuken  - Hans Petter sjekker ut. 
 
Neste møte planlegges etter 6 mars. Sende ut forslag til møtedato. 
 
 
 
 
 
 
 


