
MØTEREFERAT FAGRÅD  DELAVTALER 2b og 2c, 21.03.18 

Deltakere: 

Liv Strand, seksjonsleder rehabilitering AMFR Lassa SUS 

Ingunn Sveine Ytredal, fysio- og ergoterapitjenesten Sandnes kommune 

Grete Opsal, spesialergoterapeut HABU SUS 

Tore Solbakken, overlege SUS 

Kjersti Eide, rådgiver koordinerende enhet SUS 

Bjørg Elen Abrahamsen, fysio- og ergoterapitjenesten Eigersund kommune 

 

Forfall: 

Bjørn Roar Vagle, seksjonsleder habiliteringstjenesten for voksne, AMFR lassa SUS 

Jens Olafsson, Stavanger kommune, Hundvåg og Storhaug helse og sosialkontor 

Torhild Dahl Hauge, leder fysio- og ergoterapitjenesten Strand kommune 

Kopi: Else Ø. Hollund 

 

Sak 01/18 Gjennomgang og godkjenning av referat fra møtet 27.09.17 

Referatet ble godkjent. 

Sak 02/18 Nye medlemmer i Fagrådet 

Ny representant i fagrådet; Torhild Dahl Hauge fra Strand kommune, var forhindret fra å møte. 

Sak 03/18 Melding fra spesialisthelsetjenesten til kommunen om behov for tjenester til pasient i 

forbindelse med helgepermisjon og avviksmelding 

Det står lite i delavtalen om permisjon. Lassa ønsker å belyse denne problemstillingen på bakgrunn 

av innmeldt avvik fra en kommune. Det er vanlig å prøve ut permisjon midt i 

rehabiliteringsoppholdet på Lassa.  Da spør en aktuell kommune om bistand til oppfølging med 

medisiner med mer. Det å ta i bruk permisjoner bidrar ofte til god overføring til kommunene. 

Diskusjon rundt konkret avvik der aktuell kommune kan ha oppfattet at spesialisthelsetjenesten har 

definert nivå på helsetjenestene som skal ytes. Kommunene i fagrådet kjenner ikke igjen 

problemstillingen og tenker det kan være et enkeltstående tilfelle . Fagrådet  tar saken til 

etterretning. 

  

Sak 04/18 Informasjon om at AMFR Lassa ønsker å ta i bruk elektronisk møte/virtuelt møterom i 

norsk helsenett for samarbeid med kommunene  

Lassa har tatt i bruk elektronisk møterom/kryptert møterom via norsk helsenett. De ønsker å 

videreutvikle bruken og oppfordrer kommunene til å ta i bruk skype for business. 



Sak 05/18 Orienteringssaker fra Kjersti: 

Invitasjon til Møteplassen 31. mai  

Det blir halv dags møteplass 31.mai fra kl 12. Fylkeslegen vil ha innlegg med fokus på 

opptrappingsplan og styrking av rehabilitering. For program og påmelding se her  

Regionalt henvisningsskjema for synsrehabilitering i Helse Vest 

Det vises til tidligere fagrådsmøte. Det nye regionale henvisningsskjema vil nå bli tatt i bruk. 

Henvisningen vil bla gå til koordinerende enhet i kommunene, for videre kontakt til synskontakter 

med flere i kommunen.   

Tilskuddsordning for pilot for oppfølgingsteam i kommunene 

Det er nå lyst ut midler for pilotutprøving av oppfølgingsteam i kommunen,  jf ny veileder.   

Sak 06/18 Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering  

Diskusjon vedr. opptrappingsplanen for rehabilitering og habilitering  med særlig fokus på den 

pågående kosekvensutrednigen om videre drift/evt nedlegging  av avd. 2øst i Eigersund.  

 

Neste møte: 11. juni, kl.  12.30-14.00 

 

Referent: Bjørg Elen Abrahamsen 

 

https://helse-stavanger.no/seksjon/medisinskdivisjon/Documents/Koordinerende%20enhet%20for%20RehabHab/M%c3%b8teplassen/2018/program%2031.mai%202018.pdf

