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Statusrapport fra Fagråd til delavtale 1 til Samhandlingsutvalget 
 
Fagrådets sammensetning: 
Leder: Hans Petter Torvik, kommuneoverlege Sandnes og Gjesdal 
Inger Johanne Bøe,avdelingssjef Helse Stavanger   
Henning Garsjø, divisjonsdirektør, kvinne og barn divisjonene, Helse Stavanger 
Ottar Bjerkeset, seniorrådgiver, Helse Stavanger  
Anne Ree Jensen, klinikksjef, kirurgisk klinikk, Helse Stavanger 
Kjetil Hustoft, medisinsk faglig rådgiver, Psykiatrisk divisjon, Helse Stavanger 
Sølve Braut, Jurist, Helse Stavanger 
Sissel Hauge, samhandlingssjef, Helse Stavanger 
Ingeborg Havsø, kommunalsjef helse og omsorg Eigersund kommune 
Adriaan Schonage, kommunalleder Strand kommune 
Tord Haaland, helsesjef Stavanger kommune 
Astrid Reiestad Førli, Stavanger kommune 
Sekretær, Berit Rosså Eie, virksomhetsleder Gjesdal kommune 
 
I tillegg møter Olav Thorsen og Jan Robert Johannessen som representanter for 
praksiskonsulentene da oppgavefordelingen mellom nivåene er i deres mandat som 
praksiskkonsulenter, og deres deltagelse er ønsket inn i gruppen 
 
Fagrådets struktur: 
Fagrådet er opprettet i henhold til overordnet avtale pkt 7.2.4. Gruppens medlemmer 
er i henhold til sammensetning av Samhandlingsutvalget, henv.overordnet avtale pkt 
7.2.2. 
Leder av Fagrådet (valgt for to år) melder fra til sekretær i Samhandlingsutvalget når 
noen går ut fra fagrådet og det er behov for nye kandidater. 
 
Antall møter 
Det har vært avholdt 3 møter i 2017.11.07 
  
Saker som fagrådet har jobbet med: 



Samhandling og betydningen av tidlig dialog har vært et hovedfokus.  
Saker som kan nevnes er samhandling ved høyt belegg på sykehuset, 
meldingsrutiner, oppgaveglidning etter Samhandlingsreformen, reinnleggelser og 
pasientforløp og bruk av KAD-senger. Orienteringssaker har også vært en fast sak 
på møtene. 
Det er viktig at alle parter blir konsultert når nye oppgaver og rutiner skal innføres.  
 
Råd fra faggruppen til Samhandlingsutvalget: 
Det har vært dårlig med oppmøte på Fagrådet det siste året og det vurderes til å 
henge sammen med stor møteaktivitet knyttet til budsjett og sykehusutbygging. Vi vil 
vurdere deltagelse via lync og reduserer møtene til to ganger per år og 
møteinnkalling et halvt år i forkant av møtet. 
Etter neste møte i fagrådet overtar SuS ledelse og sekretæriat for fagrådet. 
 
Referat fra møtene er å finne på www.sus.no/samhandling  
 
 
 
 

http://www.sus.no/samhandling

