
Statusrapport fra fagråd til delavtale 1 – samarbeidsavtale om 
Ansvars- og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene 

 
Fagrådets sammensetning: 
Sverre Uhlving, Fagdirektør, Helse Stavanger (leder)  
Svein Skeie, divisjonsdirektør, medisinsk divisjon, Helse Stavanger  
Henning Garsjø, divisjonsdirektør, kvinne og barne-divisjonen, Helse Stavanger 
Anne Ree Jensen, Fagsjef, kirurgisk divisjon, Helse Stavanger  
Kjetil Hustoft, Sjeflege, Psykiatrisk divisjon, Helse Stavanger 
Sølve Braut, Jurist, Helse Stavanger (fraværende)  
Hans Petter Torvik, kommuneoverlege, Sandnes kommune, 
Nina Bolme Steinsholt, kommunalsjef helse og omsorg, Eigersund kommune  
Tom Jakob Bru, kommunalleder helse og omsorg,Strand kommune 
Corinna Vossius, helsesjef Stavanger kommune,    
Astrid Reiestad , ass.levekårssjef Stavanger kommune,  
Berit Rosså Eie, virksomhetsleder Gjesdal kommune 
Sissel Hauge (kontaktperson for samhandlingsutvalget og sekretær)  
 
I tillegg møter:  
Olav Thorsen /Jan Robert Johannessen som representanter for praksiskonsulentene da 
oppgavefordeling mellom nivåene er i deres mandat som praksiskonsulenter og deres 
tilstedeværelse er ønsket fra gruppen. Må vurdere fortløpende om også representant fra 
sykepleierne skal inviteres inn i gruppen.  

Fagrådets struktur: 
Fagrådet er opprettet i henhold til overordnet avtale pkt.7.2.4. Gruppenes medlemmer er i henhold 
til sammensetning av samhandlingsutvalget, henv. overordnet avtale pkt. 7.2.2.  

Leder for fagrådet (valgt for 1 år) melder fra til sekretær i Samhandlingsutvalget når noen går ut fra 
fagrådet og det er behov for nye kandidater.  

Antall møter: 
Fagrådet skal først og fremst jobbe på et overordnet nivå – systemnivå. Hvilke utfordringer foreligger 
og på hvilken måte kan en ta fatt i disse m.t.p. oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene? 
 
Fagrådet har i alt hatt fem møter. Det tok noe tid for å finne ut hva gruppen skulle konsentrere seg 
om da dette er et stort område som kan favne alt.  
 
Det har vært mye fokus på å få arrangert fagdag for leger på tvers av forvaltningsnivåer. 
Praksiskonsulentene har tatt ansvar for å arrangere dette «Nytt og nyttig» og første fagdag blir 
11november.  
 
Har sett på gråsoneproblematikk innen somatikk, rus og psykiatri. 
Innen somatikk har det særlig vært chirurgia minor som har fått fokus. Her har kirurgisk divisjon ved 
avdelingsoverlege vært ute i allmennlegeutvalgene og diskutert overføring av kirurgiske inngrep til 
fastlegene. Kirurgisk divisjon har i tillegg vært i dialog med sykepleieklinikk i Stavanger helsehus da 
flest pasienter kommer fra Stavanger kommune, for overføring av prosedyrer fra poliklinikk 
(kateterisering etc.) 
 



Fagrådet har interessert seg for ansettelse av PK sykepleiere fra Stavanger og Sandnes, med tanke på 
kartlegging og eventuelle tiltak for å redusere antall reinnleggelser. 
 Hvem har ansvar for hva og hvor svikter det eventuelt? 
 
I siste møte ble det presentert en undersøkelse foretatt av kunnskapssenteret som viser store 
variasjoner i reinnleggelser fra kommune til kommune. Det ble diskutert hvordan dette kan følges 
opp i kommunene utover den jobben PK sykepleierne gjør.  
 
Mye fokus på rus og psykiatri, herunder LAR. Akutt ambulante team – har disse effekt? 
Gode diskusjoner og problemstillinger belyst i møtene.  
 
Fungerer avtalen i henhold til intensjonen? Fagrådet har foreløpig ingen innspill til endring.  

Råd fra faggruppen til Samhandlingsutvalget 
Fagrådet jobber fortsatt med å finne sin plass og hvordan de skal jobbe. Ønsker å jobbe videre før en 
kan gi konkrete tilbakemeldinger til Samhandlingsutvalget.  

 

Referat fra møtene er å finne på www.sus.no/samhandling  
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