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Møtereferat 
 
Deltakere: Aart Huurnink, Janet Bakken, Leif Lie Bjelland, Anne Lise Eike,Kristin 
Eikill, Birthe Lie Hauge, Hartwig Kørner, Irene Tjelta, Torhild Thorstvedt  
    
 
 
Forfall: Anders Madsen, Ane Cecilie Dælhli Munck, Øyvor Sønstabø 
 
Kopimottakere: Marianne Amdahl, Svein Skeie, Tove Alfsvåg 
 
Møteleder: Torhild Thorstvedt 
Møtedato:  07.05.15 
Klokkeslett: 14:00-15:30 
Møtenr: 6 
Møtested: adm.bygget, SUS 2. etasje 
Arkivref:   

  

 

Referat Palliativt fagråd, 07.05.15 
 

Saksnr Emne  Ansvarlig 
07/15 Godkjenning av referat fra 12.02.15  og innkalling 

Godkjent uten kommentarer 
 

Torhild 

08/15 Status for nettverk i kreftomsorg og lindrende 
behandling 

 Kort presentasjon av nettverket 
 Presentasjon av kompetanseplan for 2015 
 Info. om fagdag 18 .nov, med fokus på hjernetumor 
 Årsplan for 2015, se vedlegg 
 Nettverksgruppene har deltakere fra SUS og 

kommuner, med gode erfaringer fra denne 
«møteplassen».  Spørsmålet er likevel hvordan vi kan 
bruke ressurssykepleierne ved SUS mer aktivt, i 
forhold til denne pasientgruppen 

 Det ble reist spørsmål om det er aktuelt å etablere et 
nettverk for leger. Fagrådet har i øyeblikket ikke noe 
svar på dette. 
 

 Spørsmål til Samhandlingsutvalget: 
På bakgrunn av delavtale 2d – om behandlingsforløp 
for palliasjon, punkt 6.2.1 «felles ansvar og oppgaver» 
ber Palliativt fagråd om at informasjon om nettverk i 
kreftomsorg og lindrende behandling legges ut på 
Samhandlingsavd. sine nettsider 

Kristin 
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http://www.helse-
bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/klb/nettverk/Side
r/nettverk-helse-stavanger.aspx 

 
09/15 Prosjekt «palliativt pasientforløp» 

Informasjon om framdrift i prosjektet. Dette prosjektet blir 
viktig i sammenheng med etablering av Palliativt senter. 
 
Prosjektleder er Kristin Eikill i 20% stilling, i tillegg har hun 
60 % stilling i Stavanger kommune og 20% som KLB-ansatt 
 
Hun blir fra august 2015 ansatt som avd.leder (100%) ved 
palliativt senter. 
 

Kristin 

10/15 Status for Palliativt senter 
Kort presentasjon til fagrådet som er referansegruppe for 
palliativt senter, om fremdrift i prosjektet. 
Positive tilbakemeldinger fra fagrådet.   
 

 Det kom innspill til endring i henvisnings- og 
inntakskriterier  

 Gode rutiner ved behov for råd/kontakt etter kl 
16:00, samt fokus på at telefonkontakt med 
behandlere er viktig 

 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. 

 Rask flyt av informasjon er essensielt for samhandling 
rundt palliative pasienter 

 
Til Samhandlingsutvalget: 
Bekymring fra Palliativt fagråd  

 For få palliative senger ved sykehjem i Stavanger og 
Sandnes. 
Det opprettes nå -4- palliative senger ved SUS. 
Pasienter ved palliativt senter skal ha en liggetid på 
gjennomsnitt 5-7 dager.  
Det forventes da at kommunene er i stand til å ta i 
mot disse pasientene, men er dette mulig?  
Evt må pasienten tilbake til «moderavdeling» på SUS, 
med korridorpasienter! 

 Ikke gode nok systemer for samhandling, IKT, mellom 
1. og 2. linjetjenesten 

 

Janet 

11/15  Evt. 
Nye medlemmer:  
Ane Cecilie Munck har meldt fra at hun slutter ved SUS, 
Anne Lise Eike (Finnøy/Ryfylke)skal ha permisjon fra sin 
stilling på Finnøy fra august, i et år 
Dette er meldt til Samhandlingsavd v/Marianne Amdahl 
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Vi har da fått tilbakemelding at overlege Elisabeth Berge 
Nilsen skal overta fra KK. 
 
Til Samhandlingsutvalget: 
Vi ber Samhandlingsutvalget ta stilling til om hvem som skal 
representere «Ryfylke» fra høsten. Det er viktig at 
representanten er kjent med fagområdet palliasjon, nettverk 
og delavtale, og hvem de representerer. 
 
 

 Møte i samhandlingsutvalget  
Torhild (fagrådets leder)er innkalt til Samhandlingsutvalget 
20.mai for statusrapportering, sammen med Janet Bakken 
for å gi informasjon om «Palliativt senter» 
 

 

 Neste møte: torsdag 01.10.2015, 14:00 – 15:30 
 

 

 
 
Referent: Torhild Thorstvedt 


