
Møtereferat fra møte i Palliativt fagråd 

05.06.2014 

Sted; SUS, adm.bygget 

 

 

Tilstede: Aart Huurnink (Stavanger), Anne Lise Eike (Finnøy, repr.Ryfylke), Anders Madsen 

(Hå, repr.Jæren), Øyvor Sønstabø (Bjerkreim, repr Dalane), Leif Lie Bjelland (SUS, repr 

«tverrfaglige»), Anne Brit Tengesdal (Samhandlingsutvalget), Torhild Thorstvedt (SUS, repr 

MPT) 

 

Ikke møtt: Irene Tjelta (Sandnes), Birthe Lie Hauge (SUS, repr. med div), Ane Cecilie Dæhli 

Munck (SUS, repr kvinnekl), Hartwig Körner (SUS, repr kir.div 

 

 

Sak 4/14 

Referat og innkalling godkjent 

Ang. sak 1/14 delavtale 2d, punkt 7 er formuleringen under bearbeidelse 

 

Sak 5/14 Valg av leder 

Det er ikke blitt enighet i «SUS-gruppen» om hvem som tar utfordringen som leder av 

fagrådet.  

Vedtak: gruppen må komme med et forslag til leder innen 23.juni. Dersom dette ikke er mulig 

går vervet videre til «kommune-gruppen» 

Diskusjon i rådet om hvor lenge en leder kan/skal sitte i sitt verv. 

En leder kan velges for 1-2 år, men det kan være tjenlig å være leder for flere år – kontinuitet. 

Leder for palliativt fagråd representerer dette fagrådet i møte med Samhandlingsutvalget ved 

SUS. Anne Brit Tengesdal er pt. Samhandlingsutvalgets kontaktperson. 

 

Sak 6/14 Avtalen 

Gjennomgang av avtalen ved Anne Brit Tengesdal 

Hva er fagrådets oppgave? 

 Fagrådet må være pådriver for å gjøre delavtalen kjent. 

 Følge med om «systemet» fungerer 

 

Det ble stilt en rekke spørsmål: 

 Hvordan få oversikt over de ulike instanser som skal informeres 

 Hvem representerer det enkelte medlem? 

Helseforetakets 18 kommuner er delt inn i 5 «cluster» (Stavanger, Sandnes, Jæren, 

Dalane og Ryfylke) med en representant for hver 

SUS er representer ut i fra divisjonene 

 Den enkelte representant har ansvar for å sende saksliste og referat til aktuelle 

kontaktpersoner (pleie- og omsorgsjef?) i kommunene, og div. direktører ved SUS 

(andre?) 

 Aart vil ta ansvar for å informere «Utviklingssenteret» Stavanger kommune 

 

Sak 7/14 Hvordan få tilbakemelding 

Dette må diskuteres mer i gruppen, men det kom fram noen forslag: 

 Bruke allerede eksisterende arenaer 

 Nettverk av kreftsykepleiere 

 Rogaland legeforening 



 Forum for sykehjemsleger 

 Questback (spørreundersøkelse for tilbakemelding…) 

 

Sak 8/14 Palliativ enhet –hva betyr den? 

Aart hadde en kort innføring i prosjektrapporten som er godkjent. Se vedlegg. 

Planlagt oppstart av palliative senger ved SUS er januar 2015 

 

Sak 9/14 evt 

Nettverk av kreft/ressurssykepleiere i kreftomsorg. 

Det er meldt inn et ønske fra driftsgruppen v/leder av «nettverket» og Kompetansesenter i 

lindrende behandling (Helse Vest) om at Palliativt fagråd blir styringsgruppe for «nettverket». 

Dette fordi det i fagrådet sitter fagpersoner med kompetanse innen palliasjon, slik vil fagrådet 

få en viktig tilleggsfunksjon. Samhandlingsutvalget har hittil vært styringsgruppe for 

nettverket. 

 

Vedtak: Palliativt fagråd blir styringsgruppe for Nettverk av kreft/ressurssykepleiere i 

kreftomsorg. «Nettverket» blir representert inn i fagrådet ved at leder av nettverket møter fast 

en gang pr år med talerett, evt også når aktuelle saker tas opp og skal belyses. 

 

 

Møter for høsten; 25.9 og 13.11, kl 13.30-15:00 

 
Vennligst meld forfall i god tid til sekretær eller leder 

Det kan ikke sendes stedfortreder 

 
Merknader til referat bes gis innen 27.juni 

 

 

Hilsen 

Torhild Thorstvedt 

referent 


