
 
 

 

 
 

Fag- og foretaksutvikling - Seksjon for samhandling 

  

Side 1 av 3 
 

Møtereferat 
 
Deltakere: 
Sverre Uhlving, Line Christiansen (stedfortreder Corinna Vossius), Hans Petter Thorvik, 
Tom Jacob Bru, Svein Skeie, Berit Rosså Eie, Anne Ree Jensen, Kjetil Hustoft, Ragnhild 
Øvrebø, Nina Bolme Steinsholt, Olav Thorsen og  Sissel Hauge     
Forfall:  
 
Kopimottakere:  
 
Møteleder: Sverre Uhlving 
Møtedato:  17.03.2015 
Klokkeslett: 14.30 – 15.30 
Møtenr: 2  
Møtested: Direktørens møterom   
Arkivref: 2014/1512 -  35299/2015  

  

 

Fagråd delavtale 1 - referat 2 
 

Saksnr Emne  Ansvarlig 

1/15 Gjennomgang av referat 
Følgende tema ble diskutert: 
PKO 
Praksisnytt – må være lett søkbart. Legene ønsker å søke på 
diagnoser. Må tilstrebe at flest mulig abonnerer på praksisnytt  
http://praksisnytt.blogspot.no/ 
Ønske fra fagdirektøren at kommunene lar 
praksiskonsulentene får benytte sin «kommunetid» i 
engasjementet som PK.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/15 Hvor kan oppgavefordeling/oppgaveglidning diskuteres?  
Enighet om at det vil være nyttig å arrangere samlinger hvor 
fastleger kan møte sykehusleger. Viktige momenter å ta med : 

• Tellende timer på ettermiddag 

• Hvert fagområde bør ta oppgavefordeling inn i sine 
kurs for fastlegene (se til psykiatrien) 

• Ukeskurs i regi av  legeforeningen – spille dette inn for 
kurskomiteen  

Hvordan sikre god behandling og oppfølging for pasienter ute 
hos fastlegene når prosedyrer utføres sjeldent? I dag kommer 
4-6 pasienter ukentlig til urologisk poliklinikk for skifte av 
kateter.  

• Ta direkte kontakt med henvisende lege og invitere til 
hospitering/opplæring 

• Event. kontakte kommuneoverlegen/helsesjefen for å 
vurdere andre løsninger internt i kommunen eks. 

 
 
 
 
 
 
Hans Petter 
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o Benytte det kommunale ø-hjelps tilbudet 
o Benytte helsehus/ sykepleieklinikker  
o Oppfordre til hjelp fra annen kollega  

• Sørlandet sykehus har sett på store pasientgrupper for 
å finne modell for oppgavefordeling. Utfordre 
flerlegepraksiser til å ta dette opp! 
  

3/15 Stort press på sengene - utskrivningsklare pasienter på SUS 

• PK- sykepleier fra Stavanger og Sandnes kommune 
ansettes fra påske for å bidra til å bedre pasientflyten 
på systemnivå. Psykiatrisk divisjon ønsker også å få del 
i denne ordningen. Det er mulig å få egen 
praksiskonsulent innen psyk. forutsatt at en finner et 
prosjekt/konkret oppgave de skal jobbe med. 

• Tom Jacob opplyser at de har inngått avtale på tvers av 
kommunene Strand – Forsand og Hjelmeland og at de 
kjøper tjenester av hverandre. 8-10 Strandbuer har fått 
institusjonsopphold i Hjelmeland framfor at de blir 
liggende utskrivningsklare på SUS. 

• Kjetil etterspør hva som skal til for å få fastlegene til å  
møte i ansvarsgruppene for å diskutere videre 
oppfølging av pasienter før utskrivelse. Hans Petter 
ønsker bedre og tettere samarbeid med psyk.divisjon 
og viser i den anledning til Jæren DPS. Tross bedre 
bemanning i JDPS kan det være noe å lære av modellen 
de har lagt opp til.  Innspill til bedre involvering av FL: 

o Fastlegene må inviteres 
o Møtene arrangeres på FL sitt kontor 
o Være i forkant – fange opp svingdørspasienter 
o Viktig med konkret og spisset problemstilling i 

invitasjonen til møte 
o Vurdere telefon/videokonferanse framfor 

personlig oppmøte  
o Søke innovasjonsmidler knyttet til 

møtevirksomhet? Bruk av lync? Koble på IKT 
gruppen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kjetil  
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Sissel  

4/15 Innspill fra smågruppene  

• FL opplever fortsatt dårligere lab tjenester fra SUS enn 
Fürst . Dette gjelder: 

o Etterbestilling av prøver 
o Fürst har et større repetoar 
o Sender SMS når svar foreligger 

Det opplyses ellers at HRS har sendt brev til alle FL med 
oppfordring om å benytte Fürst ved henvisning til sykehuset. 
Brevet sendes Sverre 

• SUS oppleves som en spydspiss med dropp in røntgen . 
Svartiden kunne imidlertid vært kortere 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hans Petter 

5/15 Nytt og nyttig for FL (ses i sammenheng med sak 2/15) 
Olav refererte fra PKO samling i Bergen 
Suksess på Haukeland 
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o 3 timers møter som inngår i en kurspakke 
o Møteagendaen bygger på innspill fra både FL og 

sykehusleger 
o Oppgaver til FL synliggjøres i epikrisen 
o Avklare hvem som gjør hva også når det gjelder 

rekvirering av videre undersøkelser etter 
utskrivelse 

• Tilsvarende møter ønskes avholdt her med de ulike 
faggruppene 

 
 
 
 
 
 
 
 
Olav /PKO 

6/15 Eventuelt: 
Akutt ambulante team – har disse effekt? 
 Kjetil ba om tilbakemelding på hvorvidt ; 

• Kommunene har nytte av disse 

• Erfaring ? 

• Innspill til forbedring 
 

Strand kommune er spent på resultatet etter overføringen av 
sengene til Randaberg. Må ha en tett dialog med SUS og erfare 
ordningen før de kan si noe mer. 
Tom Jacob etterlyser ellers LAR sin rolle etter at SUS har 
overtatt ansvaret. Kommunen sine ansatte opplever seg alene 
og etterlyser støtte og oppfølging i vanskelige situasjoner. 
Nina etterspør hvorvidt Dalane får økt tilbud fra akutt 
ambulant team og ROP etter reduksjon av senger . 
Line etterspør hva som skal til for at kirurg (som Ottar 
Bjerkeset gjorde i møte med FL i ALU i Stavanger), skal 
komme ut og veilede fastlegene om chirurgia minor. Hvordan 
invitere? 
Allmennleger i sideutdanning i sykehuset – hvordan legge til 
rette for at disse skal kunne komme mer rundt?  

• Sideutdanning 

• Spesialisering innen allmennmedisin  

• Øremerking ? I så fall ønsker spesialisthelsetjenesten å 
stille krav. Sykehuset vil kunne tjene på dette på sikt  

Kjetil 
 
Kommunene 
sine 
represen-
tanter 
 
 
 
 
 
 
Kjetil 
 
 
 
 
Anne 

 Neste møte planlegges til midten av juni 

• Ber om innspill til saker 

• Presentere hva fylkesmannen fant i sitt tilsyn med 
pasienter med behov for kommunale hjemmetjenester 
utskrevet fra 3H - hjerteavdelingen 

 

 
 
Sissel Hauge 
referent 
 


