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Møtereferat 
 
Deltakere:       

Tore Solbakken, overlege 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 
Bjørg Elen Abrahamsen, fysio/ergotjenesten Eigersund kommune 
Eva Vabø, helse- og sosialsjef Stavanger kommune 
Ingeborg Sanner Buckle, leder bestillerkontoret Sola kommune 

 
 
Forfall:  
Grete Opsal, spesialergoterapeut SUS 
Ingunn Sveine Ytredal, fysio og ergo Sandnes kommune 
 
Kopimottakere: Marianne Amdal, sekretær for SU 
 
 
Møteleder: Kjersti Eide 
Møtedato:  09.06.2015 
Klokkeslett: 13:00- 14:30 
Møtenr: 03/15  
Møtested: Videokonferanserom Sydbygg, SUS  
Arkivref: 2014/4447 -  64599/2015  

  

 

Møtereferat 09.06.2015 
 
Sak 10/15 Møtereferat fra 28.04. 2015 ble gjennomgått og godkjent.    
 
Sak 11/15  Gjennomgang av delavtale 2c. Enighet om at avtaleteksten er god, og det er 

ingen forslag til endringer på avtaletekst. På 6.2.2 punkt 1 må den 
imidlertid oppdateres til ny bestemmelse: Vurdering av henvisning må 
skje innen 10 dager. På punkt 6.42 står det at helseforetaket skal sende 
epikrise. Liv Strand orienterte om at det er vanligvis tverrfaglignotat som 
blir sendt. I praksis er dette mer utfyllende informasjon enn epikrisen som 
er skrevet av kun legen.  

 
Sak 12/15 Fritt ord med fokus på implementering/ forbedringsområder.  

Det utfordrende for helseforetaket at kommunene benytter seg av 
forskjellige systemer for elektronisk individuell plan. Ifølge sentrale 
føringer kan foretaket kun være delaktig i elektronisk IP dersom denne 
kun angår helsetjenester (Pasientjournalloven §§9 og 19). Dette vurderes 
å være lite hensiktsmessig. Dette bør tas opp igjen som egen sak i fagrådet.  
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Det har i senere tid vært tilfeller av at kommunene ikke får vite om 
endringer som blir gjort i forbindelse med innleggelse. Dette er viktig å 
sikre at kommunene får vite om endringer i medikamentell behandling. 
Dette bør sendes aktuell tjeneste samtidig med utskrivelse, i tillegg til 
fastlege og pasient som er etablert praksis.  

 
 
Sak 13/15 Valg av leder og sekretær fra kommunesiden 2015/16.  

Kjersti Eide legger fram fagrådets innspill den 2. september. Etter dette 
overtar Eva Vabø, helse- og sosialsjef i Stavanger kommune og Ingeborg 
Sanner Buckle, leder bestillerkontor og koordinerende enhet Sola 
kommune.  

 
 

Neste møte blir 11. november klokken 12:00 – 14:00.  Innkalling med 
møtested blir sendt ut av nyvalgte kommunerepresentanter.  

 
 
 
Bjørn Roar Vagle 
referent 
 


