
Rapport fra Palliativt fagråd, mai 2015 

 

 

1. Bakgrunn 

Fagrådet er nedsatt med bakgrunn i delavtale 2d hvor det er beskrevet at det skal 

nedsettes et tverrfaglig fagråd på tvers av nivåene for oppfølging av avtalen. 

 

2. Mandat 

Fagrådet skal følge opp avtalen i praksis, bidra til at avtalen fungerer, og gi innspill til 

Samhandlingsutvalget dersom det er behov for endring 

 

3. Fagrådets struktur 

Palliativt fagråd er sammensatt av 5 representanter fra de ulike divisjoner på SUS og  

5 representanter fra foretakets 18 kommuner; dvs Dalane, Jæren, Ryfylke, Sandnes og 

Stavanger. I tillegg møter leder av nettverket for kreftomsorg og lindrende behandling. 

 

4. Fagrådets sammensetning 

Leif Lie Bjelland sykehusprest (repr «de tverrfaglige» ved SUS) 

Anne Lise Eike kreftsykepl (repr Finnøy, Ryfylke) 

Birthe Lie Hauge overlege MPT/ABK (repr. med div) 

Aart Huurnink  overlege Boganes/Stavanger (repr Stavanger) 

Hartwig Kørner overlege (repr kirurgisk div) 

Anders Madsen fastlege Hå/pt lege ABK (repr Jæren) 

Anne Cecilie Munck  overlege KK (repr Kvinne- barn) 

Irene Tjelta   sykepleier (repr Sandnes) 

Torhild Thorstvedt avd.leder MPT (repr MPT) 

Øyvor Sønstabø kreftsykepl Bjerkreim (repr Dalane) 

 

Janet Bakken  fagspl MPT/KLB (leder av nettverket til 31.12.14) 

Kristin Eikill  rådgiver levekår Stavanger/KLB  

(leder av nettverket fra 01.01.15) 

    

 

5. Antall møter  

Palliativt fagråd hadde sitt første møte 04.06.14. Og det har frem til mai 2015 blitt 

avholdt 5 møter, hvor leder i denne tiden har vært Torhild Thorstvedt fra «SUS-

gruppen» 

 

6. Saker som fagrådet har jobbet med 

 Fagrådets funksjon og hvordan utføre den? Hvordan og hvor kan det enkelte 

medlem informere om fagrådets oppgaver og intensjon, og få tilbakemelding 

om hvordan delavtalen fungerer? Forståelse av sin funksjon. 

 

 Revidert vedlegg til Delavtale 2d; «avtale for drift av nettverk innen 

kreftomsorg og lindrende behandling» hvor fagrådet er styringsgruppe. 

Leder av nettverket møter i fagrådet og gir en jevnlig oppdatering 

 

 Prosjekt «palliativt senter» - Palliativt fagråd er referansegruppe 

Prosjektleder Janet Bakken 

 



 Prosjekt «palliativt pasientforløp» - Palliativt fagråd er referansegruppe 

Prosjektleder Kristin Eikill 

 

 Palliativt fagråd er representert i «Samhandlings forum for kirke og helse» ved 

Torhild Thorstvedt 

Formål: 

Tverrfaglig samhandlingsforum for kirke og helse skal stimulere til og støtte 

opp under samhandling mellom kirken og helsetjenesten i bispedømmet, med 

sikte på at alvorlig syke og døende pasienter og deres pårørende får ivaretatt 

sine behov for åndelig / eksistensiell omsorg gjennom et integrert, tverrfaglig 

tilbud 

Dette springer ut i frå et pionerprosjekt i Tysvær kommune, KLB, HelseVest, 

Stavanger bispedømme og Helse Fonna, som legger opp til struktur, systemer og 

rutiner som kan kvalitetssikre denne omsorgen  

 

 

7. Resultater av gjennomgang av avtalen 

 Avtalen for nettverk innen kreftomsorg og lindrendebehandling er et vedlegg 

til delavtale 2d. Palliativt fagråd skal ha funksjon og ansvar som en 

styringsgruppe og videre rapporterer til samhandlingsutvalget: 

- Styringsgruppen har overordnet ansvar for nettverket 

- Styringsgruppen har ansvar for å sikre en helhetlig organisering av 

nettverket gjennom forpliktende avtaler 

- Styringsgruppen skal følge driftsgruppen sitt arbeid. 

- Styringsgruppen skal bidra med evaluering av og forslag til revisjon av 

avtalen 

 

 Delavtale 2d, punkt 6.1 «Samhandling om palliative pasientforløp» og 6.4 «Utvikling 

av tjenester» blir etterfulgt av fagrådet som referansegruppe for etablering «palliativt 

senter» og «palliativ pasientforløp» 

Etablering av Palliativt senter er definert som helseforetakets ansvar (6.1.3), med egne 

senger og et palliativt team (6.4)  

I tillegg etableres det et adekvat palliativt fagmiljø ved Helse Stavanger HF (6.2.3).  

Gjennom dette tilbudet vil en også sikre at de ulike aktørene i kommunene og på SUS 

får tilbud om hospitering og opplæring 

Palliativt senter legger opp til en vaktordning for leger, som i tillegg til en døgnåpen 

avdeling vil sikre tilgang på kvalifisert personell (6.4.1) 

  

 Utarbeiding av et palliativt pasientforløp går også inn under punkt 6.1,  

Palliativt pasientforløp gir hjelp til å definere hvor i sykdomsforløpet pasienten 

befinner seg, vurdering av hensiktsmessige tiltak og hva en bør gjøre dersom det 

oppstår nye komplikasjoner 

I tillegg blir det tverrfaglige fokus ivaretatt. 

 

8. Råd fra faggruppen til samhandlingsutvalget 

 

 Informasjon om nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling legges ut på 

Samhandlingsavdelingens nettsider 

 Fokus på å forbedre elektronisk kommunikasjon mellom SUS og kommunene. 

Tilfredsstillende behandling og oppfølging av palliative pasienter forutsetter 



god informasjonsflyt mellom nivåene. Dagens elektroniske systemer er ikke 

tilfredsstillende. 

 For videre oppfølging av palliative pasienter etter opphold i palliativ enhet må 

det sikres nødvendig kompetanse både ved avdelinger på SUS og i 

kommunehelsetjenesten. Medlemmer av fagrådet er bekymret fordi det 

oppleves at det er få palliative senger i Stavanger og Sandnes 

 

 Ved etablering av Palliativt fagråd ble det påpekt at delavtale 2d, pkt 7 må 

rettes opp, slik at den er i tråd med de faktiske forhold. 

Palliativt fagråd erstatter ikke palliativt forum! 

Følgende setning må tas ut: 

Samhandlingsutvalget formaliserer palliativt forum som fagråd, og avklarer 

herunder forankring og organisering 

 

I referat fra sak 1/14 ble det avklart at Anne Brit Tengesdal skulle melde dette 

videre til SU 

 

 

 

 

Stavanger 18.05.15 

 

 for Palliativt fagråd ved leder Torhild Thorstvedt 


