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Møtereferat 
 
Deltakere:  Janet Bakken, Leif Lie Bjelland, Aart Huurnink, Anders Madsen, Øyvor 

Sønstabø, Irene Tjelta, Torhild Thorstvedt      

 
Forfall: Anne Lise Eike, Birthe Lie Hauge, Hartwig Kørner, Ane Cecilie Dæhli Munck 

 
Kopimottakere: Marianne Amdahl, Anne Brit Tengesdal, Svein Skeie 
 
Møteleder: Torhild Thorstvedt  
Møtedato:  25.09.2014 
Klokkeslett: 13:30-15:00 
Møtenr: 3 
Møtested: adm.bygg, 2.etasje 
Arkivref:   

  

 

Referat Palliativt fagråd, 25.09.14 
 

Saksnr Emne  Ansvarlig 
10/14 Godkjenning av innkalling 

Godkjent uten kommentarer 
 

Torhild 

11/14 Gjennomgang av referat 
Sak 5/14 valg av leder. Avtale med medlemmer av 
SUS-gruppen at Torhild Thorstvedt innkaller til 
møtene, men at møteledelse deles mellom 
medlemmene. Ut 2014 blir Torhild Thorstvedt leder 
av Palliativt fagråd. 
Sak 6/14 hvem skal det enkelte medlem sende 
referat og gi info til? 
Referat går til nærmeste leder som vil være 
oppdragsgiver, fagstab, kommuneoverlege osv. 
Så forventes det at disse igjen videreformidler til 
sine kolleger i de ulike kommuner. 
 
 

 

12/14 Fagrådets oppgaver 
Det enkelte medlem må informere om fagrådets 

intensjon på de arenaer en har, slik at vi kan få 

tilbakemeldinger om hvordan delavtalen fungerer. 

Det kom forslag om å lage et «årshjul» med 

fokusområder som ligger i delavtalen. 

Irene Tjelta etterlyser nettverksmøter på avdelingene og 

bruk av IP (individuell plan) før utskrivning.  
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Spørsmålet ble tilslutt: 

Hva er funksjonen til fagrådet og hvordan utføre denne? 

 

Mobilt palliativt team har fått tildelt 200.000,- i 

Samhandlingsmidler for å kunne utarbeide et «Palliativt 

pasientforløp jfr delavtale 2d» innen utgangen av 2015. 

(se vedlegg) 

Et palliativt pasientforløp skal kunne brukes av både 1. 

og 2. linjetjenesten. 

Det er en nødvendig og god måte å kvalitetssikre et 

helhetlig pasientforløp på, og vil være en god måte 

oppfylle delavtalen. 

 

Konklusjon: det anbefales at fagrådet kobles mot dette 

prosjektet i samarbeid med Mobilt palliativt team som 

er søker og mottaker av midlene. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torhild 

13/14 Palliativ enhet.  
Foreløpig ingen dato for oppstart, men det jobbes 

videre……………. 

Kommer tilbake til dette ved neste møte 

 

 
 
 
Torhild 

14/14 Palliativt fagråd sitt ansvar som styringsgruppe. 

 

Janet Bakken , leder av nettverk for ressursspl. i 

kreftomsorg og lindrende behandling, presenterte 

nettverket og dets funksjon   (se vedlegg) 

Avtalen for nettverket som er underskrevet av 

Samhandlingsutvalget på vegne av Helse Stavanger må 

revideres. 

Det er tenkt at avtalen for nettverket skal være en 

underavtale til delavtale 2d, og at Palliativt fagråd skal 

ha funksjon og ansvar som en styringsgruppe og videre 

rapportere til Samhandlingsutvalget. 

 

Leder av nettverket gir jevnlig oppdatering til Palliativt 

fagråd om arbeid og utvikling i nettverket, og fagrådet 

vil ha en rådgivende rolle som styringsgruppe. 

Funksjon og ansvar for styringsgruppen 
 

 Styringsgruppen har overordnet ansvar for 
nettverket 

 
 Styringsgruppen har ansvar for å sikre en helhetlig 

organisering av nettverket gjennom forpliktende 
avtaler 

 
 Styringsgruppen skal følge opp driftsgruppene sitt 

arbeid 
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 Styringsgruppen skal bidra med evaluering av og 
forslag til revisjon av denne avtalen 

 
 Håndtere eventuelle avvik 

 

Ressurssykepleierne i nettverket rapporterer årlig sin 

aktivitet inn til leder og KLB (kompetansesenter i 

lindrende behandling, helse Vest) 

 
15/14 Evt 

Neste møte: 13.11.2014, 13:30 – 15:00, SUS 
 

 
 
Torhild Thorstvedt 


