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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 Bråten, leder fysio – ergogavd Strand 
Ingunn Sveine Ytredal, rehab/hab-leder 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 kommune 

 
 
Forfall:  
 
Kopimottakere:  
 
 
Møteleder: Kjersti Eide 
Møtedato:  26.09.14 
Klokkeslett:  
Møtenr: 01/14 
Møtested:  
Arkivref: 2014/4447 -  76729/2014  

  

 

Møtereferat 26.09.14 
 

Sak 01/14 Grete Strømsmo (Forsand kommune) innledet møtet.  
Strømsmo er kontaktperson frå samhandlingsutvalget (SU) til fagrådet for 
delavtale 2b og 2 c. 
Strømsmo orientert om mulighet for kommunerepresentantene å være 
med i styringsgruppe / prosjektgruppe «Revisjon av regional plan for 
habilitering og rehabilitering i Helse-vest», frist for å melde interesse er 
satt til innen 10. oktober.  
Gikk deretter gjennom mandatet til fagrådet. Det ble gjort en rettelse 
arbeidsgruppens sammensetning. Denne består av:  
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 Bråten, leder fysio – ergogavd Strand 
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Ingunn Sveine Ytredal, rehab/hab-leder 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 kommune 

 
Leder og sekretær velges for ett år. Veksling mellom kommune og 
helseforetak. Kjersti Eide ble valgt til leder, Bjørn Roar Vagle sekretær, 
fram til sommeren 2015.  

 
Møtefrekvens utover 19. nov og 3. desember avtales fortløpende etter 
vurdering av behov.  
Frist for innrapportering til SU er februar 2015.  
Møter i framtiden blir på Lassa AFMR. Husk parkeringskort for parkering 
på BUL.  
Lynch sannsynligvis dårlig egnet på grunn av mange deltakere, men 
medlemmer i fagrådet som reiser langt og som ønsker å prøve ut dette i 
forkant av neste samling - gi beskjed til Kjersti Eide.  

 
Sak 02/14 Det ble drøftet arbeidsform når det gjelder revidering av avtaleverket. 

Arbeidsform:  
 Gå gjennom en avtale om gangen punkt for punkt  
 Fritt ord   
 Fokus på implementering av avtaleverket  
 Fokus på forbedringsområder knyttet til avtaletekst  
 Innhente erfaringer og innspill fra de som er berørt av avtaleverket, 

spesielt de som representerer kommuneregioner  
 

 
Det ble tatt opp spørsmål om antall avtaler. En god del overlappende 
innhold, men samtidig bidrar egne avtaler å synliggjøre de ulike 
tjenestene.  

 
Det ble tatt opp at første avsnitt i avtalene under punkt 4 er tilsynelatende 
gjensidig forvekslet.  

 
 
Sak 03/14 Kjersti informerte / oppfordring om å delta på Møteplassen 21.10.14 der 

representant fra Helsedirektoratet skal ha innlegg om Nasjonale tiltak for 
styrking av rehabilitering og habilitering.  
Ved gjennomgang av avtalene minnet Kjersti Eide om føringer gitt i:  

- Veileder for Forskrift og habilitering og rehabilitering, individuell plan og 
koordinator  

- Innlegget til Helsedirektoratet på Møteplassen  
- Lovpålagte føringer  
- Nasjonal veileder for delavtalene   

 
 
Sak 04/14 Oppgaver til neste samling:   
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 Første avsnitt punkt 4: Vagle og Opsal lager nytt forslag til tekst på delavtale 2b. 
Liv Strand og Kjersti Eide til delavtale 2c. Disse sendes ut på e-post til øvrige 
medlemmer før neste samling.  
 

 Fra punkt 1-6 i de ulike avtalene skal alle se gjennom for å se om det er forskjeller 
i avtaletekst, og om det evt. er muligheter for sammenfallende tekst  
 

 Innhente tilbakemeldinger og innspill. I den anledning ble det tatt en runde på 
om fagrådets medlemmer hadde noen innspill på aktuelle punkter, som en 
spesielt kunne se på:  
 
Grete Opsal:  
Melding til koordinerende enhet. Østerlide barnehabilitering opplever at 
koordinerende enhet i kommunene stiller seg undrende til at 
informasjonsformidling / samarbeidet skjer via dem. Det stilles spørsmål om 
dette skyldes manglende implementering eller om arbeidsformen ikke er 
hensiktsmessig.  
I den forbindelse minner Kjersti Eide om at avtaleverkene må forholde seg 
nasjonale føringer.   

  
Bjørn Roar Vagle:  
7.1.1 Forslag om nytt punkt  
7. Legge forholdene til rette slik at spesialisthelsetjenesten kan bistå på en faglig 
forsvarlig måte.  

 
Bjørg Elen Abrahamsen:  
Behov for Elektroniske meldinger til koordinerende enhet (KE).   

  
Liv Strand:  
6.2.1 Sende melding mottaker-melding  
AFMR opplever at de ofte ikke når fram til KE i kommunen.  

 
Eva Vabø:  
Punkt 10. Avvik. Kjennskap til avvik og melderutiner?  

 
Kjersti Eide:  
Minner om AU og Møteplassen for KE som allerede er etablert innen disse 
fagfeltene. Det kan være formålstjenlig om fagrådets medlemmer benytter seg av 
AU og Møteplassen.   

 
Referatet sendes til fagrådets medlemmer og til Marianne Aardal, sekretær av 
samhandlingsutvalget som distribuerer dette videre til utvalgets medlemmer. 

 
Evt.: 
Her er forslag til nye avsnitt, som avtalt drøftes videre på neste avtalte samling.  

Habilitering. Forslag fra u.t. og Grete Opsal  

Avtalen gjelder for pasienter/brukere med medfødte eller tidlig ervervede 
funksjonsnedsettelser eller kronisk sykdom, som har behov for 
habiliteringstjenester fra både kommune- og spesialisthelsetjenesten. De sentrale 
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gruppene er personer med utviklingshemming, multifunksjonshemming, 
autismespekterforstyrrelser, cerebral parese, myelomeningocele, 
muskelsykdommer og sjeldne syndromer. I gruppen er det stor komorbiditet og 
mange har behov for oppfølging fra  andre og flere  av helseforetakets og 
kommunens tjenester, samt fra landsdekkende sentre.  Dette vil i stor grad dreie 
seg om pasienter/ brukergruppene som har behov for langvarige og koordinerte 
tjenester.   

Rehabilitering. Forslag fra Eide og Strand:  

2c Rehabilitering  

4.  Virkeområde 

Avtalen gjelder pasienter/brukere over 18 år innen somatikk, som har behov for 
rehabilitering på grunn av en kronisk tilstand og / eller funksjonsnedsettelse og 
med behov som strekker seg utover det de ordinære rutiner for innleggelse 
(delavtale 3) og utskriving (delavtale 5) ivaretar. Delavtale 3 og 5 skal gjelde på 
området. Dette vil i stor grad dreie seg om pasienter og brukere som har behov 
for sammensatte og koordinerte tjenester fra forskjellige deler av helseforetaket 
og kommunen. 

 

Dette er fra 2b og 2c – avtalen, samt fra nasjonale veilederen om disse 
delavtalene.  

 
 
Bjørn Roar Vagle 
referent 
 


