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Møtereferat fagråd avtaler 2b og 2c 
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 
Bjørn Roar Vagle, seksjonsleder habiliteringstjenesten for voksne, AFMR Lassa SUS 
Per Braathen, fysio og ergo Strand kommune 
Tore Solbakken, overlege SUS 
Kjersti Eide, rådgiver koordinerende enhet SUS 
 
Forfall:  
Grete Opsal, spesialergoterapeut HABU SUS 
Ingeborg Sanner Buckle, leder bestillerkontoret/koordinerende enhet Sola kommune 
 
Kopimottakere:  Else Ø. Hollund 
 
Møteleder: Liv Strand 
Møtedato:  31.05.2017 
Klokkeslett: 12:30 – 14:00 
Møtenr: 02/17 
Møtested: Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Lassa Konferanserom. 
Referent: Kjersti Eide 
Arkivref: (2014/4447 - 6585/2017) 

 
 
Sak 07/17 Gjennomgang og godkjenning av referat fra møtet 18.01.17 

Referatet godkjent, men med rettelse av siste setning i sak 2/17om Ufullstendige 
opplysninger fra kommunelegene.  Det anbefales at HABU informerer gjennom PKO 
ordningen om dette   

    
 
Sak 08/17 Oppsummering og erfaringer av arbeidet i perioden knyttet til 

samhandlingsavtalene 
 Liv oppsummerer med utgangspunkt i møtereferatene og skriver rapport til SU. 

Hun vil sende utkast til fagråd for tilbakemelding. 
Generell opplevelse fra Fagrådet er at vi har et godt samarbeid, og at det er 
nyttig med samarbeidet gjennom både Fagrådet og AU. Viktig at vi 
opprettholder en god dialog og opplever å ha felles mål om pasientens beste.  
Noen ganger glipper dette, det er da viktig å ta dette opp, men vi opplever ikke 
dette som et gjennomgående problem. Det vil alltid være en balansegang på 
formen mellom å formidlet klare behov for tjenester og samtidig ikke legge 
føringer for kommunale tjenester.   

 
Sak 09/17 Orienteringssaker 
  Fra saker som var oppe i møte i januar;  

- Om feil informasjon i IP brosjyre for ROP pasienter. Dette er nå rettet opp 
med nytt opptrykk av brosjyren. 
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- Koordinerende enhet i sykehuset har informert palliativ enhet i sykehuset at 
det ved oppstart av IP i sykehuset sendes melding om dette via 
helseopplysninger i PLO meldingen til koordinerende enhet i kommunene.  

- Status om standard brev ved melding om behov for IP. Det er nå tatt i bruk 
nytt standardbrev i DIPS i tråd med ønsket fra Fagrådet. Dette er imidlertid 
foreløpig en feil med nynorsk overskrift, men dette vil bli rettet opp.  

- Informasjon om rettelsen i avtale 2c jf. Fagrådets forslag til rettelse i avsnitt 
om parter. Helse Vest anbefaler følgende formulering tas inn ved neste 
revisjon: «I avtalene Helse Vest har med private 
rehabiliteringsinstitusjoner er det lagt til grunn at disse følger de rutiner 
som er nedfelt i avtalene mellom helseforetak og kommuner der det er 
aktuelt.» 
 

Sak 10/17 Valg av leder og sekretær for høst 2017/vår 2018 fra kommunene 
   

Leder: Ingunn Sveine Ytredal, Sandnes kommune 
  Sekretær: Bjørg Elen Abrahamsen, Eigersund kommune 
 
Sak 11/17 Evt. 

Eva Vabø går over i ny stilling og fratrer Fagrådet. Stavanger kommune vil 
tilbakemelde om ny representant.   

  
 
Neste møte: onsdag 27.09.17 kl 12.30-14.00, Sted: Byhagen, Sandnes kommune.  


