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Statusrapport til Samhandlingsutvalget fra fagråd knyttet til 
Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering 2b og 
Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering 2c, 
2017 
 
 
1. Mandat 

Fagrådet/arbeidsgruppen skal følge opp delavtalene i praksis, vurdere å bidra til at 
delavtalene fungerer. Gi innspill til Samhandlingsutvalget dersom det er behov for 
endringer. Fagrådet rapporterer årlig til samhandlingsutvalget i tråd med 
Samhandlingsutvalgets aktivitetsplan.  
Fagrådet har videreført tidligere arbeidsform: 
- Kontinuerlig fokus på implementering og tolkning av avtalene 2b og 2c fra kommune- 

og sekundærhelsetjenesten 
- Benytter fagrådet som møteplass for informasjons- og erfaringsutveksling mellom 

sykehus og kommunene med tanke på avtaleverket. 
- Fokus på behov for forbedringer. 

 
 
2. Fagrådets sammensetning 

Leder for fagrådet melder fra til sekretær i Samhandlingsutvalget når noen går ut fra 
fagrådet og det er behov for nye kandidater.  
 

Tore Solbakken, overlege nevrologisk avdeling, SUS 
Grete Opsal, spesialergoterapeut barnehabilitering, HABU, SUS 
Kjersti Eide, rådgiver koordinerende enhet, SUS 
Liv Strand, seksjonsleder for seksjon rehabilitering, Lassa, SUS 
Bjørn Roar Vagle, seksjonsleder for habilitering voksne, HAVO, Lassa, SUS 
Per Bråten, leder fysio- ergoterapiavdeling, Strand kommune 
Ingunn Sveine Ytredal,.-leder fysio- og ergoterapiavdeling Sandnes kommune 
Bjørg Elen Abrahamsen, fysio/ergotjenesten koordinerende enhet Eigersund kommune 
Eva Vabø, helse- og sosialsjef Stavanger kommune 
Ingeborg Sanner Buckle, leder bestillerkontoret/koordinerende enhet Sola kommune 

 
Eva Vabø går ut av fagrådet etter denne perioden. Egen melding om dette er sendt til 
Samhandlingsutvalgets sekretær. 
 
 
3. Fagrådets struktur 
Leder og sekretær velges for 1 år. Det veksles mellom kommune og helseforetak.  
Fra september 2016 har helseforetaket hatt rollene: 
Leder: Liv Strand 
Sekretær: Kjersti Eide 
Fra høsten 2017 overtar kommunene: 
Leder: Ingunn Sveine Ytredal 
Sekretær: Bjørg Elen Abrahamsen 
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Møter som er avholdt i perioden: 
11.01.2017 og 31.05.2017 
Nytt møte er avtalt til 27.09.17  
 
 
4. Saker som fagrådet har arbeidet med i perioden og status i dem 
Saker som er meldt til fagrådet: 

- Opplysninger fra kommunelegene i forbindelse med henvisning 
Saken ble tatt opp med hensyn til delavtale 2b pkt. 6.1.1 hvor det fremkommer at det skal 
tilbys nødvendig kartlegging, utredning og oppfølging før henvisning til helseforetaket. Når 
fastlege har samarbeidet med andre aktuelle fagpersoner/instanser i kommunen bør også det 
komme frem i henvisningen.  
Det er erfart at opplysninger fra fastlegen kan være ufullstendige. Når/hvis henvisningen 
mangler slik informasjon/vedlegg, kan det medføre store forsinkelser i saken, eventuelt 
unødvendige avslag eller tilbud som ikke møter behovene.  
Fagrådet vurderte at HABU informerer om utfordringen og behovet gjennom 
Praksiskonsulentordningen (PKO). 
 

- Utarbeiding av IP og koordinering i sykehus 
Det er registrert at en bruker i kommunen hadde fått en individuell plan (IP) som var 
utarbeidet av palliativt team i sykehuset uten at kommunen sine ansatte kjente til det. Det er 
ønskelig at det i slike tilfeller formidles informasjon om dette via helseopplysninger i PLO 
melding fra sykehuset til aktuell kommune.  
Koordinerende enhet i sykehuset har informert Palliativt team i sykehuset om dette. 
Kommunen informerer kreftsykepleierne sine om at det ved oppstart av IP meldes fra om 
dette til koordinerende enhet i egen virksomhet for registrering. IP er nå en kvalitetsindikator i 
kommunene 
 

- Feil informasjon i sykehuset sin brosjyre om IP til ROP pasienter 
Det er tilbakemeldt at det er feil informasjon i en brosjyre fra helseforetaket om opprettelse av 
IP til bruk for pasienter innen rus og psykiatri.  
Koordinerende enhet i sykehuset har gitt tilbakemelding til avdeling for rus og psykiatri om 
dette. Det er nå laget nytt opplag med brosjyrer hvor dette er rettet. 
 
Andre saker: 

- Standard brev ved melding om IP 
Helseforetaket innfører bruk av samme standard brev som resten av Helseregion Vest ved 
melding om behov for IP. Endringen er gjort etter konferering og ønske fra medlemmene i 
fagrådet. 
 

- Rettelse i avtale 2c 
Fagrådet tar til orientering at følgende tekst blir lagt inn i avtale 2c ved neste revisjon i kap. 6 
etter råd fra Helse Vest: «I avtalene Helse Vest har med private rehabliteringsinstitusjoner er 
det lagt til grunn at disse følger de rutiner som er nedfelt i avtalene mellom helseforetak og 
kommuner der det er aktuelt». 
 
 
5. Resultat av gjennomgang av avtalen for evaluering og evt. 
revidering, jfr overordnet samarbeidsavtale pkt.14 
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Ettersom Helse Vest råder til å inkludere ovenfor nevnte tekst i delavtale 2c i kap. 6 ved neste 
revisjon, regner fagrådet med at dette rådet blir fulgt. Referer siste avsnitt under forrige punkt. 
 
 
6. Råd fra faggruppen til Samhandlingsutvalget 
 
Med unntak av at ovennevnte tekst blir lagt til i delavtale 2c, nevnt ovenfor, foreligger det 
ingen nye råd om endringer for avtalene fra Fagrådet til SU. 
 
Fagrådet registrerer ellers at det på enkelte områder går noe tregt med deler av innføringen og 
oppfølging av avtalene i alle virksomheter. Dette kan dreie seg om utfordringer med bruk av 
ulike elektroniske systemer, vurdering av behov for IP og koordinator, bruk av elektroniske 
meldinger bl.a.  
 
Fagrådet var ved siste møte enig om at det oppleves viktig å ha dialog om avtalene til felles 
mål om det beste for pasientene/brukerne. 
 
 
 
 
 
         Stavanger 10. juli, 2017 
 
 
På vegne av Fagrådet for delavtale 2b og 2c 
 
Liv Strand 
Stavanger universitetssjukehus 
AFMR Lassa 


