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Møtereferat 
 
Deltakere:       
Tore Solbakken, overlege SUS 
Grete Opsal, spesialergoterapeut SUS 
Kjersti Eide, rådgiver koordinerende enhet SUS 
Liv Strand, seksjonsleder rehabilitering, AFMR Lassa SUS 
Bjørn Roar Vagle, seksjonsleder habiliteringstjenesten for voksne, AFMR Lassa SUS 
Per Braaten, leder fysio – ergogavd Strand 
Ingunn Sveine Ytredal, fysio og ergo Sandnes kommune 
Bjørg Elen Abrahamsen, fysio/ergotjenesten Eigersund kommune 
Eva Vabø, helse- og sosialsjef Stavanger kommune 
Ingeborg Sanner Buckle, leder bestillerkontoret Sola  
 
Forfall:  
 
Kopimottakere: Marianne Amdal, sekretær for SU 
 
 
Møteleder: Kjersti Eide 
Møtedato:  19.11.14 
Klokkeslett: 12:00 – 14:00  
Møtenr: 02/14 
Møtested: AFMR, Lassa  
Arkivref: 2014/4447 -  97068/2014  

  

 

Møtereferat 19.11.14 
 
 
 
Sak 05/14 Eide gikk gjennom innkalling. Det ble presisert at Fagrådet ikke skal 

revidere avtalene, men gi anbefalinger og innspill nedfelt som konkrete 
forslag. 

 Møtereferat fra 21.09.14 ble deretter gjennomgått og godkjent.    
Sak 06/14  Enighet om språklig harmonisering av delavtale 2b med delavtale 2c.  

 
Avsnittet i punkt 1 om avtalespesialister i delavtale 2b oppleves som 
relevant og viktig. Forslag om å ha tilsvarende i 2c.  

 
Første avsnitt punkt 4. Forslag til tekst, som angitt i forrige referat, på 
delavtale 2b og 2c ble godkjent. En mindre korrektur på 2b 
(overstrykning): «I gruppen er det stor komobiditet og mange har behov 
for oppfølging fra andre og flere av helseforetakets….»  
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Sak 07/14 Det ble drøftet og diskutert utfordringer om meldinger fra HF til 
koordinerende enhet i kommunene. Det ble konkludert med at det ikke er 
behov for presiseringer eller oppklaringer i avtaletekst, men fagrådet 
ønsker å formidle at det er implementeringsutfordringer rundt dette. Det 
dreier seg i hovedsak om følgende forhold:  

 Elektroniske meldinger må klargjøres i kommunene. Trengs mer 
bevisstgjøring på elektroniske meldinger. E-linken  

 HF melder fra om pasientbehov i form av konkrete tiltak, slik som 
sykehjemsplass, logoped. Utfordring når kommunene vurderer 
behovet og tiltaket annerledes, behovet endrer seg, eller at 
kommunen mangler kompetansen som f. eks logoped.   

 Enkelte kommuner spesifiserer ikke type og omfanget av tjenester 
i enkelt vedtak når bruker er tildelt bofellesskap. Spesielt krevende 
for habiliteringstjenesten i kapittel 9 saker når man ikke vet hvor 
mange timer miljøarbeidertjenester bruker har til rådighet.  

 Forslag om likelydende overskrift i PLO-meldinger som kan sendes 
videre til KE  

 
 
 
Sak 08/14 Ble ikke tid til.  
 
Sak 9/14 Ingen innspill  
 
Sak 10/14 Eventuelt. Ingen saker meldt.   
 
 
 Oppgaver til neste samling:   

 
 Grete Opsal lager et forslag når det gjelder sammenfallende tekst i punkt 2 

til og med 5 i avtalene, med 2c som utgangspunkt.  
 

 Kommune-medlemmene i Fagrådet tar kontakt med sine medlemmer for 
sin kommuneregion for delavtale 9 (oversikt på www.sus.no), for å 
avklare mulighetene for intern melding mellom PLO-mottak og 
koordinerende enheter i kommunene   

 
 Liv Strand lager et tilsvarende forslag til tekst om dette på delavtale 2c, 

som innebefatter private rehabiliteringstjenester.  
 
 
 
Bjørn Roar Vagle 
referent 
 

http://www.sus.no/

