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Møtereferat 
 
Deltakere: Janet Bakken, Birthe Lie Hauge, Hartwig Kørner, Anders Madsen, Irene 
Tjelta, Anita Voster, Torhild Thorstvedt      
 
 
Forfall:  Aart Huurnink, Elisabeth Berge Nilsen,  repr frå prestetjenesten, Øyvor 
Sønstabø, Ragnhild Sviland 
 
Kopimottakere: Marianne Amdahl, Svein Skeie, Tove Alfsvåg 
 
Møteleder: Torhild Thorstvedt 
Møtedato:  04.02.16 
Klokkeslett: 14:00-15:30 
Møtenr: 7 
Møtested: adm.bygget, SUS 2. etasje 
Arkivref:   

  

 

Referat Palliativt fagråd, 04.02.16 
 

Saksnr Emne  Ansvarlig 
01/16 Godkjenning av referat fra 15.10.15  og innkalling 

Godkjent uten kommentarer 
 

Torhild 

02/16 Svar til Samhandlingsutvalget,  se sak 14/15 
 
Palliativt Fagråd slutter seg til konkretisering gjort av dr 
Anders Madsen, Hå kommune. 
Sender dette som svar på Samhandlingsutvalgets ønske om 
en presisering på årsrapporten, mai 2015 
 
Se vedlegg 

 

Alle/Torhild 

03/16 Prosjekt «palliativt pasientforløp» 
Informasjon om framdrift i prosjektet.  
Prosjektleder er kreftsykepleier Ragnhild Sviland i 20% 
stilling. Prosjektets samarbeidsparter vil i fortsettelsen være 
Palliativt senter, kommunene i helseforetaket, 
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten (USHT), 
Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling og 
Kompetansesenter for lindrande behandling (KLB) 
Helseregion Vest.  
 
Prosjektet drives videre med begrensede midler fram til juni 
2016. Videre arbeid er avhengig av nye samhandlingsmidler 

Janet Bakken 
i Ragnhilds 
fravær 
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for 2016-2017. 
  

04/16 Status for Palliativt senter 
Kort info til fagrådet som er referansegruppe for palliativt 
senter. 
Positive tilbakemeldinger fra fagrådet.   
 

 Det er fokus på at kommunene og avdelingene på 
SUS må ha tilstrekkelig kompetanse til å følge opp 
tiltak og planer som legges for pasientene i 
palliativt senter. 

 Det må meldes til kommuneoverlege dersom det ikke 
er god nok kompetanse i kommunene. 

 Det er nå mulig å gi råd/ha kontakt med 
kommunehelsetjenesten etter kl 16:00,  

 Vi ser at telefonkontakt med behandlere er viktig 
 Rask flyt av informasjon er essensielt for samhandling 

rundt palliative pasienter 
 

Forslag fra Kørner om en fortløpende evaluering av 
Palliativt senter der man får tilbakemelding fra 
pasient og pårørende. 
 
Bør også få til en større evaluering på sikt, der også 
erfaringer fra samarbeidende helsepersonell kommer 
fram. 
 

Janet 

05/16   
Til Samhandlingsutvalget: 
 
Det må tas stilling til hvem som skal representere «de 
tverrfaglige» etter at sykehusprest  Leif Lie Bjelland sluttet. 
Det er prestetjenesten som så langt har representert denne 
gruppen i Palliativt fagrådet. 
 

 

 Neste møte: torsdag  09.06.16 
 

 

 
 
Referent: Torhild Thorstvedt 


