
Møtereferat 
 
Deltakere:       
Sverre Uhlving, Hans Petter Torvik , Tom Jacob Bru, Svein Skeie, Berit Rosså Eie, Anne Ree 
Jensen, Kjetil Hustoft, Henning Garsjø, Olav Thorsen  og Sissel Hauge 
 
Forfall:  
Astri Reiestad Førli, Nina Bolme Steinsholt, Jan Robert Johannessen 
 
Kopimottakere:  
 
Møteleder: Sverre Uhlving 
Møtedato:  08.10.15 
Klokkeslett: 14 – 15.30 
Møtenr: 5 
Møtested: Direktørens møterom  
Arkivref:   
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Saksnr Emne  
13/15 Referat godkjent 
14/15 «Nytt og nyttig» i regi av PKO 

Olav Thorsen orienterte om status for møte som finner sted 11.11. kl.18.00 – 
21.15 i Aulaen på SUS. Programmet gir tellende timer og markedsføres via 
Praksisnytt 

15/15 Hospitering ble ikke nevnt. Det ble imidlertid vist til at foregår en dialog med 
sykepleieklinikken på Stavanger helsehus om overføring av oppgaver. 

16/15 Reinnleggelser  
Berit Rosså Eie presenterte en undersøkelse foretatt av Kunnskapssenteret. Her 
kom det fram at det er stor variasjon i reinnleggelser fra Gjesdal (10,8%) til 
Time (17,7%). Det bør være av interesse for kommunene å gå inn i tallene på 
detaljnivå/legenivå.  Reinnleggelser er signifikant høyere for brudd. Her er det 
allerede iverksatt tiltak fra kirurgisk divisjon med å ringe opp pasienter etter 
behandling. 

17/15 Oppfølging/samarbeid om psykiatriske pasienter før utskrivelse ( se 
vedlegg) Det diskuteres økt sentralisering. 
Kjetil får tilbakemeldinger at AAT fungerer godt i Klepp, Sandnes og Time. Det 
vises i den forbindelse til Nord -hordaland  som har fått ned frekvensen på 
innleggelser. Kjetil viser ellers til et godt prosjekt i Sandnes hvor de har etablert 
en ettervern poliklinikk som håndterer kronikere og hvor resultatet viser en 
nedgang i innleggelsesfrekvens. 
Mette Sikveland presenterte LAR. Helse Stavanger har pasienter i alle 
kommuner og forholder seg til regioner. Møter kommunene gjennom regionale 
møter. Opplever færre klager i dag enn tidligere. Ser en økning i antall 
henvisninger til LAR noe som kan skyldes at LAR fungerer bedre. I dag er 430 



pasienter tilknyttet LAR, hvorav 40% anses dårlig fungerende. Det synes å 
fungere bedre for pasienter hvor kommunene har etablert ROP team. TSB 
fungerer veldig bra. Kommunene har mye kompetanse og er dyktige innen feltet.  

18/15 Ansettelse av samhandlingslege i mottak. 
Allmennlege Kjell Kjosavik er ansatt i et prosjekt i akuttmottak. Stillingen som 
samhandlingslege (80%) finansieres  av Stavanger kommune fram til jul og av 
helseforetaket i 2016. Målet med stillingen er først og fremst å øke bruken av de 
kommunale ø-hjelp sengene gjennom klinisk rådgivning til leger i 
opptaksområdet til Helse Stavanger HF. 

 


