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Møtereferat 
 
Deltakere:       
Liv Strand, seksjonsleder rehabilitering, AFMR Lassa SUS 
Bjørg Elen Abrahamsen, fysio/ergotjenesten, koordinerende enhet i Eigersund kommune 
Eva Vabø, helse- og sosialsjef Stavanger kommune  
Ingunn Sveine Ytredal, fysio og ergo Sandnes kommune 
Ingeborg Sanner Buckle, leder bestillerkontoret/koordinerende enhet Sola kommune 
Grete Opsal, spesialergoterapeut HABU SUS 
Bjørn Roar Vagle, seksjonsleder habiliteringstjenesten for voksne, AFMR Lassa SUS 
Per Braathen, fysio og ergo Strand kommune 
Kjersti Eide, rådgiver koordinerende enhet SUS 
 
 
Forfall:  
Tore Solbakken, overlege SUS 
 
Kopimottakere: Else Ø. Hollund 
 
Møteleder: Liv Strand 
Møtedato:  18.01.2017 
Klokkeslett: 12:30 – 14:00 
Møtenr: 01/17 
Møtested: Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Lassa Konferanserom. 
Referent:  Kjersti Eide 
Arkivref: 2014/4447 - 9778/2017  

  
 
Møtereferat fagråd for avtale 2b og 2c 18.01.17 
 
Sak 01/17 Gjennomgang og godkjenning av referat fra møtet 28.09.16 
  Godkjent  
 
Sak 02/17 Ufullstendige opplysninger fra kommunelegene. 

Det vises til delavtale 2b Habilitering pkt. nr. 6.1.1 Kommunens ansvar og 
oppgaver pkt.:  
«4.   tilby nødvendig kartlegging, utredning og oppfølging før henvisning til helseforetaket 
5.   henvise til helseforetaket ved fastlege fortrinnsvis i samarbeid med andre aktuelle 
fagpersoner/instanser  i kommunen etter gjeldende rutiner».    
HABU viser til en del henvisninger fra fastleger  med ufullstendige 
opplysninger for vurdering om behov for spesialisthelsetjeneste. Dette 
medfører unødvendige avslag eller tilbud om tjenester som ikke 
samsvarer med reelt behov. Kartlegging, utredning og oppfølging fra andre 
aktuelle fagpersoner/instanser  i kommunen bør vedlegges henvisningen 
fra fastlegen, jf. delavtale 2b.  
Det anbefales at HABU informerer kommunelegene, PKO ordningen, 
koordinerende enhet og PPT i kommunene.    
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Sak 03/17 Individuell plan og koordinering. Sola kommune har tilfeldig 
oppdaget hjemme hos pasienter at det er utarbeidet IP som 
kommunen ikke kjenner til. Ønsker å diskutere om det var mulig at 
slike planer ble sendt via helsenettet med annen informasjon når de 
var utarbeidet. Disse kan være flott utgangspunkt for videre arbeid i 
kommunen. 

 Det bes om at det ved oppstart av IP i sykehuset sendes melding om dette 
via helseopplysninger i PLO meldingen. Koordinerende enhet i sykehuset 
skal informere palliativ enhet i sykehuset som samarbeider med 
kommunen om utarbeidelse av papirversjon av IP. Kommunen skal ta 
dette opp med kreftsykepleier i kommunen om interne meldinger til 
koordinerende enhet i kommunen ved oppstart av IP. IP er nå en 
kvalitetsindikator i kommunene.  

 
Sak 04/17 Informasjon om rettelsen i avtale 2c jf. Fagrådets forslag til rettelse i 

avsnitt om parter 
  Rettelse i delavtale 2c 1. Parter om at private rehabiliteringsinstitusjoner 

som har avtale med Helse Vest skal forplikte seg til å følge avtalen. 
Delavtale 2c med ovenfor nevnte rettelse er nå til underskrift i kommunen.  

    
Sak 05/17 Status om standard brev ved melding om behov for IP ref. sak 5/16 

fra møtet 28.09.16 
 Regionalt endringsråd for elektronisk pasientjournaler ønsker at det skal 

være felles standardbrev i DIPS i helseregion vest. Regional koordinerende 
enhet har etterspurt at ny versjon blir tatt i bruk som standardbrev. 
Helseforetaket bruker eksisterende standardbrev ved melding om vurdert 
behov for IP til KE i kommunen til ny versjon kommer på plass.   

 
Sak 06/17 Eventuelt 

- Stavanger kommune tar opp feil informasjon i IP brosjyre for ROP 
pasienter.  
Koordinerende enhet i sykehuset vil informere kontaktperson i 
avdeling for rus og psykiatri i helseforetaket om dette. Dersom 
brosjyren skal trykkes på ny må ordlyden om hvem som avgjør om en 
har rett til IP endres.   

 
 
Neste møte: onsdag 31.05.17 kl 12.0-14.00, Sted: AFMR Lassa, møterom 1. etg.  
 
 
 
 


