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EIGERSUND KOMMUNE 
 
 

 

Møtereferat   
  

 
 

 
Prosjekt:  
Emne: 

Referat - møte i fagråd for delavtale 2d-samarbeidsavtale om 
behandlingsforløp palliasjon, 
 

Møte 
dato: 

10.04.1
4 
 

Sted: SUS, admbygget 
Tid  
(Fra/til): 

12-13.30 
Møte 
nr.: 

1 

Deltakere møtt: 

    

Deltakere ikke møtt: Øyvor Sønstabø (Bjerkreim), Anne Lise Eike (Finnøy), Ane Cecilie 
Dæhli Munk (SUS) 

 
 
    
Merknad (Saksliste - Neste møte – spesielle forhold):  
Neste møte blir torsdag 5.juni kl 13.30 i admbygget på SUS. 

 
Vår ref.:   14/13245 / 10/674 / FE-033, FA-G01 Dato:  28.04.2014 

Saksbehandler:  Anne Brit W. Tengesdal  Direkte telefon: 51 46 80 73  

E-post: anne.brit.tengesdal@eigersund.kommune.no Mobiltelefon: 915 99 621 

 
Sak Referat Tidsfrist Ansvarlig 
1/14 Informasjon v/ Anne Brit W.Tengesdal som er 

Samhandlingsutvalgets (SU) kontaktperson for dette 
fagrådet. 
Presentasjon av fagrådets medlemmer.  
Thorild Thorstvedt, sykepleier, mobilt palliativt team, 
torhild.kristine.thorstvedt@sus.no 
Leif Lie Bjelland, sykehusprest, leif.johannes.lie-
bjelland@sus.no 
Birthe Lie Hauge, overlege, birthe.lie.hauge@sus.no 
Hartwig Kørner, overlege kir.divisjon 
hartwig.korner@sus.no 
Ane Cecilie Dæhli Munk, ane.cecilie.dehli.munk@sus.no 
Øyvor Sønstabø, sykepleier, Bjerkreim kommune 
oyvor.sonstabo@bjerkreim.kommune.no,  
Irene Tjelta, sykepleier, Sandnes kommune 
irene.tjelta@sandnes.kommune.no  
Art Huurnink, lege, Stavanger kommune, 
aart.huurnink2@stavanger.kommune.no 
Anne Lise Eike, sykepleier Finnøy kommune, 
Anne.Lise.Eike@finnoy.kommune.no 
Anders G. Madsen, fastlege/tilsynslege Hå kommune, 
angm@ha.kommune.no 

 
Gjennomgang av delavtale 2 d- samarbeidsavtale om 
behandlingsforløp palliasjon, Gjennomgang av bl.a. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SIDE 2 AV 2 
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Sak Referat Tidsfrist Ansvarlig 
fagrådets oppgaver, og prinsippene for oppbygging av 
fagråd: 5 medlemmer fra kommunene og 5 fra 
helseforetaket. Fagrådet må blant annet arbeide for å få 
oversikt over ulike fora i kommune og foretak, som 
arbeider med palliasjon. Det ble påpekt at side 8 i 
delavtale 2d, pkt. 7 må rettes opp, slik at den er i tråd 
med faktiske forhold. Følgende setning må tas ut: 
Samhandlingsutvalget formaliserer palliativt forum som 
fagråd, og avklarer herunder forankring og organisering. 
Anne Brit tar dette med seg videre til SU. 

 
 
Anne Brit T 

2/14 Valg av leder for fagrådet. 
Samhandlingsutvalget anbefaler hvem som skal ha 
ledelsen av fagrådet for å sikre en viss fordeling mellom 
kommuner og helseforetak. Det er ønskelig at 
representant fra helseforetaket leder dette fagrådet. 
Fagrådet er enige om at Helseforetakets representanter 
bruker tiden fram til neste møte i fagrådet, til å avklare 
hvem som skal være leder. 

  
 
 
SUS sine 
repr. 

3/14 Struktur og tidsplan. 
Medlemmene i fagrådet er enige om å møtes 4 ggr. I 
2014. Det er ønskelig at møtene legges til slutten av 
dagen. Neste møte blir torsdag 5.juni kl 13.30 i 
adm.bygget på SUS. Torild Thorstvedt sender 
møteinnkalling, og reserverer møterom. Det kom fram 
ønske om at Anne Brit Tengesdal  deltar  på neste møte i 
fagrådet. Fagrådet rapporterer årlig til 
Samhandlingsutvalget, første gang våren 2015. Innholdet 
i rapporteringen er lik for alle fagråd, og står i ”Mal for 
mandat fagråd”, følger vedlagt. Mal for fagråd fylles ut, 
når leder for fagrådet er valgt. 

  
 
Torild T. 

 
 

 
Merknader til referatet bes gis innen: 9.mai 
 
Med hilsen:     
 
 
 
Anne Brit W. Tengesdal 
Helsefaglig ansvarlig 

 
Mottaker av møtereferatet 
Mottakere: 
 Fagrådets medlemmer    

 
 
 

 
 

 
 


