
                                                                                                                                            
 

Referat møte 11.03.19 Fagråd delavtale nr 2d, palliasjon 
 
Deltakere:  
Anders G. Madsen (repr. Jæren), Aart Huurnink (repr. Stavanger), Marie Roan Aareskjold (repr. Sandnes),  
Anita Voster Bore (repr. Ryfylke), Else Beth Baardsen (repr. Dalane), Helge Hansen (repr. Fag og foretaksklinikk FFU), 
Hartwig Kørner (repr. Kirurgisk klinikk), Elisabeth Berge Nilsen (repr. Kvinne- og Barneklinikken), Ragnhild Sviland 

(repr. Pleietjenesten Klinikk Med. Service/ABK), Janet Bakken (leder Nettverket) og Birthe Lie Hauge (leder og repr. 

Palliativt senter, Klinikk for Med. Service og ABK) 
 
Forfall: Monica Johanna Ekkje (repr. Mottaksklinikken) 
 
Referent: Birthe Lie Hauge  
 
Kopimottakere:  
Anne Britt Tengesdal (kontaktperson Samhandlingsutvalget) og Frode Otto (fungerende kontaktperson) 
 
Møtedato:  11.03.2019 Klokkeslett: 14:00-15:30 Møtested: SUS, Adm. bygget, 4. etasje. 
 
Møtenr: 14 
 
Saker: 

Saksnr. Emne  Ansvarlig 

01/2019 Åpning av møte. 
-Referat fra 25.10. godkjent. 
-Saksliste godkjent 

 
   
 

02/2019 Statusrapport 2019 
Gjennomgang av forslag. Godkjent etter korreksjoner og oppdatert info fra 
nettverket v/ Janet Bakken. Presentasjon for Samhandlingsutvalget v/ Birthe 13.03. 
etterfulgt av innsending av endelig rapport til Samhandlingsutvalget m/ kopi til 
fagrådsmedlemmene.  

 
Birthe  

03/2019 Status fra Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling v/ Janet 
1) Info om årsrapport 2018 og årsplan for 2019 fra sykepleiernettverket og  
    fysio-/ergoterapinettverk                          

Årsrapport 

2018.pdf

Årsplan 2019.pdf 19 01 01 årsplan 
2019.doc

19 01 01 årsrapport 
2018.docx

 
2) Ønske om revisjon av avtale for Nettverket ila 2019. Samhandlingsavtalene ble 
revidert i 2018. Vedlegg: avtale for Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling  

Avtale om drift av 

nettverk.pdf
 

Konklusjon: Enighet om at Nettverket forbereder innspill mtp revisjon av driftsavtale 
for nettverket (vedlegg til delavtale 2d) til neste møte i fagrådet. Fagrådet vurderer 
disse og legger deretter frem forslag for Samhandlingsutvalget.  
 
3) Rapportering ang. kompetansehevende midler (100.000 kr) fra Fylkesmannen:  
- redusert deltageravgift på årlig fagdag i nettverket  
- økonomisk støtte for deltagelse i relevante kurs og konferanser 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad pkt 2: 
Janet 
forbereder 
innspill til 
neste møte i 
mai/juni 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                            
 

 
 
 
  

- innkjøp av brosjyre «Når livet går mot slutten» til bruk av ressurspersoner i 
nettverket.   
 
4) Kommunesammenslåing og betydning for nettverksgrupper  
Endring i kommuner vil kunne medføre ujevne grupper (f.ex Ryfylkegruppen kun 9 
ressurssykepleiere og Stavangergruppen blir stor med 54 ressurssykepleiere). 
Konklusjon: ta dette opp med Samhandlingsutvalget på møte 13.03.    

 
 
Ad pkt 4: 
Birthe 
ansvarlig 
 

03/2019 Oversikt over palliative prosjekter:  
Pt foreligger 3 prosjekter; i hhv Randaberg, Sola og Stavanger (ref. Statusrapport sak 
5). Samtale omkring hvilke midler som finnes (f.ex. kommunale midler, 
samhandlingsmidler, Så korn-midler Helse Vest) 

 

 

04/2019 Medikamentskrin (ref. sak 16/2018) 
Gjennomgang av vedlagt artikkel v/ Dagny Faksvåg Haugen i Omsorg (01/2018) og 
orientering om status v/ Janet. Lokalt nettverk har gitt tilbakemelding om at skrinet 
ønskes tilgjengelig i vår region. Det er gode erfaringer fra Helse Bergen og 
brukererfaringer viser til trygg bruk, bedre lindring for pasienter og færre 
innleggelser på sykehus mot slutten av livet. Skrinet med aktuelle lindrende 
medikamenter og tilhørende utstyr til sc.adm. ønskes tilgjengelig på Vaktapoteket. 
Lokale KLB-ansatte har sjekket pris: ca 700 kr i egenandel. Det pågår nå dialog med 
Vaktapoteket.   
Fagrådet diskuterer fordeler (utstyr tilgjengelig) og mulige ulemper (egenandel, 
doseringsansvar, legeansvar), men anser initiativet positivt og avventer videre steg 
fra KLB.                                                                                                                     

skannet artikkel 

Omsorg nr 1 2018_Medikamentskrin for symptomlindring i livets sluttfase.pdf
 

 
 
 

05/2019 Pasientforløp i Palliasjon:  
Spørsmål fra arbeidsgruppen bestående av Margunn Byberg (Sola LE/KLB), Aart 
Huurnink (Stavanger kommune), Kristin S. Hidle (USHT) og Janet Bakken (Palliativt 
senter/KLB) om det bør opprettes en ansvarsgruppe for revisjon av pasientforløpet. 
Pr i dag reviderer arbeidsgruppen forløpet. Det er ønskelig med en utvidet gruppe, 
samt at ansvaret ligger på stillinger, ikke enkeltpersoner.   
Vurdering: fagrådet ønsker å vurdere dette nærmere på neste møte i mai/juni 

Kan Janet 
/Aart komme 
med forslag til 
stillinger på 
SUS og i 
kommuner 
som kan 
foreslås?  



                                                                                                                                            
 
Med vennlig hilsen 
 
Birthe Lie Hauge 
mailto:hbli@sus.no 
 
Mobil jobb: 90810621 
Mobil privat: 47332600 
Tlf Palliativt senter (v/sekretær): 51 51 89 01 
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