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Referat fra møte i fagråd 2b og 2c 
 

Møtedato: 14. januar 2021 tid: 13:30 – 15:00 

Møtenr: 01/21  

Møtested: Elektronisk møte 

Møteleder: Kjersti Eide  

 

Deltakere: Bjørg Elen Abrahamsen, Egersund og kommunene i Dalane 

  Gunn Laila Dahlseng Hope, Sola kommune og jærkommunene 

  Jens Olafson, Stavanger kommune  

Torhild Hauge Dahl, Strand kommune og Ryfylkekommunene 

My Torkildsen, SUS, Fysikalsk medisin og rehabilitering 

  Tore Solbakken, SUS, nevrologisk avdeling 

  Sigrun Einarsdottir, SUS, HAVO 

  Kari Helene Reinås, SUS, HABU  

  Kjersti Eide, SUS, Koordinerende enhet 

Forfall:  Ingunn S Ytredal, Sandnes kommune 
 

Agenda: 

Sak 01/21           Gjennomgang og godkjenning av referat fra møtet 2.10.20  

  Referat godkjent. Nytt tidspunkt for neste møte: 29.04.2121 kl. 14.00-15.30 
 

Sak 02/21           Kort presentasjonsrunde 
 

Sak 03/21           Svar på «Gjennomgang/evaluering av fagrådene», dokument vedlagt innkalling skal  

  svares ut innen 21. januar 2021.  

Erfaringer med fagrådet og vurdering av betydning/oppgaver: Behandlet saker om 

meldingsutveksling, tidlig melding mm.  Bekymring for hvordan små fagfelt som 

habilitering og rehabilitering blir ivaretatt på tvers av aktuelle modeller, både  

kommune og sykehus tok opp utrygghet rundt hvordan de nye tjenestemodellene 

kan ivareta for eksempel yngre slagpasienter og i hvordan koordinerende enhet/IP og 

koordinator kan ivaretas som felles løsninger på tvers av de ulike tjenestemodellene. 

Innspill fra kommunene og SUS må sendes Kjersti Eide innen 20.01 for samlet 

tilbakemelding fra fagrådet. Beklager kort frist.  

 

Sak 04/21           Informasjon om Helsefelleskap jfr ny helse og sykehusplan ved Sissel Hauge,  

  seksjon samhandling, SUS. 

 

Helsefellesskapsmodellen er foreslått ny struktur i Helse Stavanger. Det pågår nå en 

prosess der en foreslår å lage fire tjenestemodeller etter områdene Kroniske lidelser, 
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Skrøpelige eldre, Psykiatri og rus og Barn og unge. I tråd med Nasjonal sykehusplan 

skal det etableres 19 helsefellesskap.  

 

 
 

Sissel Hauge er observatør i SSU og redegjør for de ulike utvalg og tilhørende mandat. 

Faglig samarbeidsutvalgs (FSU) mandat tangerer flere av Fagrådenes mandat med å 

følge opp delavtaler, og det vil være hensiktsmessig å evaluere dagens struktur med 

Fagråd for å se på om fagrådet ivaretas av Tjenestemodellene. Delavtalene er 

lovpålagt, og vil bestå (inkludert 2b og 2c). Fagråd 6, 7, 9 og 10 er foreslått videreført.  

 

FSU skal følge opp Tjenestemodellene, og hovedmandatet til fagrådene er å gi 

innspill til det tidligere Samhandlingsutvalget (SU) om revidering av delavtalene. 

Tjenestemodellene skal ledes av leder i kommune eller spesialisthelsetjenesten. 

Valgte personer er utpekt for å utarbeide Tjenestemodellene etter de fire nasjonalt 

bestemte områdene som favner mye av pasientpopulasjonen. Tjenestemodellene er 

ut over spesifikke diagnosegrupper. 

 

I Helse vest er det arbeidsgrupper i hvert sykehusområde som arrangerer felles 

Møteplass innen habilitering og rehabilitering to ganger årlig, og det er ønske om å 

videreføre dette arbeidet da Møteplassen har hatt stor oppslutning. 

 

Sak 05/21 Revisjon av delavtalene jf.  sak 3/20 se referat   

Alle fra kommune representantene og spesialisthelsetjenesten sjekker ut aktuelle 

innspill til revisjon av avtaletekst i forkant av møtet. Dette ble ikke gjennomgått i 

møtet, men innspill bes sendt til Kjersti Eide i etterkant for behandling i neste 

fagrådsmøte 29.04.  

 

Sak 06/21 Eventuelt. Ingen saker. 

Referent: Kari Helene Reinås  
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