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Møtereferat 
 
Deltakere: Leif Lie Bjelland, Aart Huurnink, Anders Madsen, Birthe Lie Hauge, Irene 

Tjelta, Torhild Thorstvedt, Hartwig Kørner, Ane Cecilie Dæhli Munck, Janet Bakken 
   

 
Forfall: Anne Lise Eike, Øyvor Sønstabø 

Kopimottakere: Marianne Amdahl, Anne Brit Tengesdal, Svein Skeie 
 
Møteleder: Torhild Thorstvedt  
Møtedato:  13.11.2014 
Klokkeslett: 13:30-15:00 
Møtenr: 4 
Møtested: adm.bygg, 2.etasje 
Arkivref:   

  

 

Referat Palliativt fagråd, 25.09.14 
 

Saksnr Emne  Ansvarlig 
16/14 Godkjenning av innkalling 

Godkjent uten kommentarer 
 

Torhild 

17/14 Gjennomgang av referat 
Innspill fra Aart om at dersom fagrådet skal bidra i 
arbeidet med å lage et palliativt pasientforløp så er 
det viktig at både kommune og helseforetak er 
representert helt fra begynnelsen av. 
 

Torhild 

18/14 Informasjon om prosjekt; oppstart palliativt senter 

 
Det er planlagt oppstart av et prosjekt for å få 
palliativt senter i drift. Med utgangspunkt i 
prosjektrapport fra april 2014, «Etablering av 
palliativt senter med en palliativ enhet (4senger) ved 
ABK, 1K» tas det sikte på å få palliativt senter opp å 
gå i løpet av prosjektperioden på ett år fra desember. 
 
Eier av prosjektet er Div.dir Svein Skeie, ABK skal 
drive prosjektet.  
Janet vil fra desember ansettes i en 
prosjektlederstilling, og i samarbeid med en 
arbeidsgruppe der bl.a Birthe Lie Hauge er med som 
medisinsk ansvarlig, gjøre det arbeidet som trengs i 
forkant av å starte opp palliativt senter.  

Janet 
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To nye sengerom skal etter planen være klare på 1K 
i februar 2015, deretter vil 4 senger fra 1K gå til 
palliativ enhet. Dette blir korttidsplasser, gj.snitt 5-7 
liggedøgn, og det må da være målrettede og 
tidsavgrensede innleggelser, med seksjonsoverlege 
og avd.spl i enheten som inntaksteam.  
 
Henvisnings- og inntakskriterier er ikke definert i 
detalj enda, men det blir viktig å tenke palliasjon 
som mye mer enn døende pasienter.  
 
Målsettingen er adekvat symptomlindring for pas., 
bedre livskvalitet for pas. og pår., bærekraftig 
fagmiljø innen palliasjon og rådgivende instans 
utover dagens tilbud med vaktordning. 
 
Fagrådet bes om å være referansegruppe for 
prosjektet. 
 
Vedtak: Palliativt fagråd vedtar å være 
referansegruppe for prosjektet. Dette innebærer at 
utarbeidet materiale fra prosjektets arbeidsgruppe 
presenteres for fagrådet i møter eller per mail, for at 
fagrådets medlemmer kan komme med innspill. Som 
prosjektleder inviteres Janet med i fagrådets møter i 
prosjektperioden. 
 
Mandat for prosjektet vedlegges. 
 
Innspill: Avd. 1K får 2 færre senger en før når 
palliativt senter etableres. Leif Lie Bjelland 
poengterer at det ikke er gunstig for 1K å miste 
senger siden avdelingen per i dag nesten konstant 
har overbelegg og er svært presset.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

19/14 Status for Nettverk innen kreftomsorg og 
lindrende behandling 
 
Nettverket har per i dag ca 110 ressurssykepleiere, 
fordelt på 5 lokale grupper (Jæren, Dalane, Ryfylke, 
Sandnes, Stavanger) og ca 35 ressursfysioterapeuter. 
Sykepleiernettverket har gjennomført høstens lokale 
nettverksmøter med tema «kommunikasjon med 
pårørende» og «samarbeid med fastlegen». 
Pårørendesenteret i Stavanger, samt 
pårørendeprogrammet.no ble presentert for 
gruppene. Nettverket har i 2014 fått tildelt opp til 
20.000kr i samhandlingsmidler, og det har medført 
at det har vært mulig å betale fastleger honorar for 

Janet 
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deltagelse i nettverksmøter. Alle 5 grupper har hatt 
fastlege med på møtet, der samarbeid om 
kreftpasienter og palliative pasienter har vært tema, 
med gode tilbakemeldinger. 
 
Årets fagdag er planlagt til 27.november med tema 
«brukermedvirkning» og «kreft og seksualitet».  
Sykepleiernettverkets driftsgruppe har neste møte i 
desember, og ny leder vil da velges. 
 
Avtalen for nettverket er under revisjon, og legges 
fram for fagrådet. Det kommer innspill på at 
nettverkets forankring i Kompetansesenter for 
lindreande behandling (KLB) bør komme klarere 
fram i avtalen. Dette tas videre til KLB i desember, og 
avtalen sendes ut til fagrådets medlemmer på mail i 
etterkant for endelige innspill. Etter innspill fra 
medlemmene sender  fagrådet avtalen videre til 
Samhandlingsutvalget for godkjenning. 
 
Utfordringen for nettverket er at det tilsynelatende 
er vanskeligere for ressurssykepleierne å få lov til å 
delta på nettverksmøter på grunn av streng økonomi 
og prioriteringer. Vi ønsker å imøtekomme 
kommunene med å tilrettelegge så godt som mulig, 
samtidig som vi må opprettholde noen krav til 
deltagelse for at nettverket skal fungere.  

20/14 Palliativt pasientforløp 
 
Man ønsker å ansette en person i en liten stilling som 
prosjektleder. Det ventes på en tilbakemelding fra 
aktuell kandidat i løpet av et par uker. Dersom noen 
har forslag til andre kandidater mottas de med takk.  
 

Torhild 

21/14 Evt 

 

Hartwig informerer om at Stavanger skal være vert for 

landskonferansen i palliasjon i 2016.  

 

Anders har for tiden permisjon fra sin jobb i kommunen 

og arbeider nå på 1K. Spørsmålet er om dette er 

forenelig med deltagelse i fagrådet. Kommunene har 

ikke kommet med ønske om at en annen overtar hans 

plass i fagrådet, og fagrådet ser det ikke som et problem 

at Anders fortsetter som deltager.  

 

Neste møte: Torsdag 12.02.2015, 13:30 – 15:00, SUS 

 

 
 
Janet Bakken 


