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Rapport til Samhandlingsutvalget 
  
Fagrådets sammensetning: 
Fagrådet for delavtale 1 har i møte av 10. mars overlatt ledelse og sekretæriat til kommunene. 
Hans Petter Torvik, leder og Berit Rosså Eie, sekretær. 
Medlemmer:  
Sverre Uhlving, Fagdirektør, Helse Stavanger  
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 
Hans Petter Torvik, kommuneoverlege, Sandnes kommune (leder) 
Ingeborg Havsø, kommunalsjef helse og omsorg, Eigersund kommune  
Tom Jakob Bru, kommunalleder helse og omsorg, Strand kommune 
Tord Anton Håland, helsesjef Stavanger kommune,    
Astrid Reiestad , Stavanger kommune,  
Berit Rosså Eie, virksomhetsleder Gjesdal kommune (sekretær)  
Sissel Hauge (kontaktperson for samhandlingsutvalget)  
 
I tillegg møter Olav Thorsen / Jan Robert Johannenessen 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 okt. 7.2.4. Gruppens medlemmer er i 
henhold til sammensetning av Samhandlingsutvalget. Henv. Overordnet avtale pkt 7.2.2. 
Leder av 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 som har vært avholdt: 
Det har vært avholdt to møter i 2016 
 
Saker som fagrådet har jobbet med, og status på dette: 
Samhandling har vært et hovedfokus, og det har omhandlet fakturering ved utskrivningsklare 
pasienter og dokumentasjon ved inn og utskriving. Dette følges opp ved avviksmeldinger.  
Det er også pekt på forbedringsområder ved oppgaveoverleveringer, og riktig bruk/utfylling av 
epikriser. 
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Det er viktig at alle parter blir konsultert når nye oppgaver og rutiner skal innføres. Dette 
påpekes spesielt i forhold til inkludering og ekskluderingskriterier når kommunens ø-hjelpstilbud 
skal inkludere rus og psykiatri.  
Orienteringssaker har vært en fast sak med status i PKO, Nytt og nyttig, presentasjon av 
samhandlingslege Svein Kjosavik og gjensidig informasjon til og fra helseforetak og 
kommunene. 
 
Resultat av gjennomgang av avtalen for evaluering og evt. Redigering, jfr. Overordnet 
samarbeidsavtale pkt. 14: Ingen innspill. 
 
 
Råd fra faggruppen i Samhandlingsutvalget: Har ingen råd utover informasjon via referater fra 
fagrådet. 
 
 
 
Med hilsen 
GJESDAL KOMMUNE 
 
 
Berit Rosså Eie 
Enhetsleder fellestjenester 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke signatur. 

 
 
   
 
 

Kopi til:    
Hans Petter Petter Torvik 
(hans.petter.torvik@san 

   

 


