
                                                                                                                                            
 

Godkjent referat møte 03.09.20 Fagråd delavtale nr 2d, palliasjon 
 
Deltakere:  
Anders G. Madsen (repr. Jæren), 
Else Beth Baardsen (repr. Dalane),  
Aart Huurnink, leder (repr. Stavanger),  
Birthe Lie Hauge (repr. Palliativt senter, Klinikk for Med. Service og ABK), 
Elisabeth Berge Nilsen (repr. Kvinne- og Barneklinikken), Tilde Østborg (lege Kvinneklinikken) 
Ragnhild Sviland (repr. Pleietjenesten Klinikk Med. Service/ABK) 
 
Forfall:  
Marie Roan Aareskjold (repr. Sandnes),  
Janet Bakken (kreftsykepleier Palliativt senter/KLB ansatt og leder Nettverk for kreftomsorg og lindrende behandling) 
Monica Johanna Ekkje (repr. Mottaksklinikken),  
Anita Voster Bore (repr. Ryfylke),  
Hartwig Kørner (repr. Kirurgisk klinikk),  
Helge Hansen (repr. Fag og foretaksklinikk FFU),  
 
Referent: Aart Huurnink  
Kopimottakere: Anne Britt Tengesdal (kontaktperson Samhandlingsutvalget)  
Møtedato:  03.09.2020 Klokkeslett: 14:00-15:30 Møtested: Virtuelt møte join.nhn.no 
Møtenr: 19 
 
Saker:  

Saksnr. Emne  Ansvarlig 
14/2020 Åpning av møte. 

- Godkjenning saksliste 
Vedtak: saksliste godkjent 

Aart 

15/2020 Godkjenning referat fra 10.06.20 
Vedtak: Det korrigerte referatet godkjent  

 

16/2020 Status fra Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling v/ Janet:  
Oppfølgingssaker: 
1) Forslag til endring av nettverksgrupper etter kommunesammenslåing:   
Vedtak 10.06.20: Styringsgruppen (fagråd palliasjon) støtter forslaget. Driftsgruppen 
v/leder Janet Bakken sender formell henvendelse til  Samhandlingsutvalget med 
sp.mål om formell endring. 
Oppdaterte saksopplysninger v/Janet Bakken:  ”Nettverket som før var delt i 5 
grupper blir nå delt inn i 4 grupper, med et jevnere antall deltakere i hver gruppe, 
grunnet kommunesammenslåing. Ny organisering av nettverksgruppene ble godkjent 
i forrige møte.  
Vi ender da opp med følgende grupper:  

 Ryfylke/Nord-Jæren: Hjelmeland kommune, Strand kommune, Randaberg 
kommune, Kvitsøy kommune, Sola kommune, Klepp kommune og Helse 
Stavanger HF  

 Dalane/Sør-Jæren: Sokndal kommune, Lund kommune, Bjerkreim kommune, 
Egersund kommune, Time kommune, Gjesdal kommune, Hå kommune og 
Helse Stavanger HF  

 Sandnes: Sandnes kommune og Helse Stavanger HF 

 Stavanger: Stavanger kommune og Helse Stavanger HF 

 
Janet følger 
opp 

https://join.nhn.no/


                                                                                                                                            
 

I samarbeid med KLB arbeider UT med informasjonsmail til ressurssykepleiere og 
ledere, samt endring av alle dokumenter (nettverksavtalen, oversikt over alle 
ressurspersoner i Pallnet, organisasjonskart) 
 
Høstens nettverksmøter blir gjennomført digitalt i alle de fire nettverksmøtene. Tema 
er Medikamentskrin ved livets siste dager. 
 
Til orientering.”  
 
Orientering mottatt 
 
2) Forslag fra Driftsgruppen vedr bruk av midler i nettverket: 
Samlet overskudd fra fagdager og midler fra Fylkesmannen, samt samhandlingsmidler 
utgjør pt 158.000kr.  
Vedtak 10.06.20: Driftsgr. Bes utarbeide kriterier og melde saken opp til neste møte i 
fagrådet.   
Oppdaterte saksopplysninger v/ Janet Bakken: ”Kriterier for bruk av midler er vedlagt. 
Forslaget fra styringsgruppen/fagrådet om at alle ressurspersoner bør kunne søke 
midler ble positivt mottatt i driftsgruppen. Vi har derfor utarbeidet kriterier for at alle 
ressurspersoner kan søke midler fra nettverket til 
kurs/fagdager/konferanser/hospitering. Dersom det er for mange søknader vil 
driftsgruppes medlemmer prioriteres. Dette anser vi som et viktig punkt, da det har 
vist seg vanskelig å rekruttere lokalgruppeansvarlige siste tiden. I Sandnesgruppen har 
ingen meldt seg til denne funksjonen. Margunn Byberg (KLB) og UT tar rollen 
foreløpig. Håper vi kan få noen til å ta rollen i høstens nettverksmøte.  
 
Kriterier for bruk av midler er vedlagt. Disse er basert på kriteriene som ble benyttet i 
forrige runde der ressurspersoner kunne søke midler fra nettverket. Driftsgruppen 
foreslår at det settes av 60 000kr til dette formålet for 2020-2021 (av til sammen 
160 000kr på nettverkskontoen).  
Ber om at saken tas opp i møte, etter avtale med Aart Huurnink.”  
 
Vedtak: kriteriene godkjent 
 
 

17/2020 Oversikt over palliative prosjekter:  

 Prosjekt Hå kommune: Aktiv bruk av individuell plan.  
 Prosjekt Eigersund kommune: Bedre lindring til flere i Egersund kommune  
 Prosjekt Sandnes kommune: Undervisning/kompetanseheving innen palliasjon. 

Pilot v/ Åse Lindrende enhet; senere utvidet til å inkl. flere sykehjem i kommunen 
 

Oppdatering: Ingen nye prosjekter meldt per i dag 

alle 
 
 
 

18/2020 Strategi for lindrende behandling ved SUS ( ref.sak 10/2020):  
Saksopplysninger: (fra ref 10.06.): Orientering v/ Birthe om henvendelse fra 
Fagdirektør for utarb. av mandat. Besluttet i Ledergruppen 25.02.20. Oppstartsmøte i 
arbeidsgruppe m/repr. Fra de fleste klinikker + Klinisk etikkomite (KEK) før 
sommerferien. Videre arbeid høst-20 og levering til LG innen årsskiftet.  
 
Birthe Lie Hauge orienterer: Det vil bli sendt ut et utkast av strategiplanen til høring. 
Palliativt fagråd ønskes som høringsinstans etter muntlig avtale med Sissel Hauge i 
Samhandlingsutvalget.   

 
Birthe Lie 
Hauge 

 



                                                                                                                                            
 

 
Med vennlig hilsen 
 
Aart Huurnink 
 
Mobil: 95972087 
Mail:  aart.huurnink2@stavanger.kommune.no  

Målet er å gjøre pasientforløpet bedre kjent og øke kompetanse i palliasjon på alle 
avdelinger og å kunne identifisere pasienter med palliative behov, gjøre god 
kartlegging av pasienter og tilstrebe god samhandling.  
Vedtak: Palliativt fagråd støtter arbeidet med strategiplanen og ønsker å være 
høringsinstans 
 

19/2020 Pasientforløp i Palliasjon:  
Oppfølging ref.sak 11/20:  Status vedr ansvarsgruppe for revisjon/oppdatering av 
pasientforløpet  (ref. Sak 5/20): 
Saksbakgrunn:  
Besluttet i fagrådet 06.02.20  
-å spørre fysioterapeut i Sola kommune Birte Lie Haug, lege fra SUS Martin Petersen 
og sosionom UIS Hanna Baardsen om deltagelse i gruppen.   
-Deretter videre vurdere inklusjon av prest/diakon/KEF og brukerrepresentant 
(Vardesenteret/Pårørende senteret) for å sikre tverrfaglig og 
geografisk/organisatorisk representasjon.   
Daværende leder i fagrådet (Birthe Lie Hauge) har pga koronasituasjon våren -20 ikke 
hatt anledning å sende formell henvendelse. Derfor besluttet på møtet 10.06. å 
fortsette videre arbeid med opprettelse av ansvarsgruppe høsten -20.  
Videre opplegg: leder i fagrådet fra høst-20 Aart Huurnink tar kontakt med de nevnte 
personer.  
Arbeidsgruppen for pasientforløp må vurdere inklusjon av andre som nevnt ovenfor. 
Palliativt fagråd ser fram til videre arbeid av arbeidsgruppen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aart 
 
 
 

20/2020  Delavtale 2d: 
Status:  I møtet har vi sett gjennom avtalen. Per idag ikke grunn til forslag til endring.  
Spørsmål til Samhandlingsutvalget: Hvor ofte må underskrift på delavtalen fornyes? 
Eller kun ved endring?  
Neste rapport til Samhandlingsutvalget: leveres mars-2021 ( i følge årsplan). Da også 
med personlig frammøte. 
Godkjent referat fra fagråd sendes Anne Britt Tengesdal. Godkjent referat sendes 
også til Kaja Rein Brevig, kaja.rein.brevig@sus.no som jobber på 
Samhandlingsavdeling. Hun legger det ut på SUS/Samhandlingsvd.  sine sider.  

 
Aart  

21/2020 St Melding 24  
evt innspill til Helse-/sosialkomiteen (innsendingfrist 16/9) 
Forslag til notat med innspill skrives av Aart. Innspill bør helst komme senest 06.09. 
Utkast sendes til alle mandag 07.09.  

Aart 

22/2020 Eventuelt: 
EAPC konferanse ( digitalt) 07-09. oktober.  
Aart sender link om konferansen til alle:    https://eapcresearchcongress2020.eu/ 

Aart 

23/2020 Neste møte:  
torsdag 12. november kl. 14-15.30. Videomøte.  
 

Aart 

mailto:aart.huurnink2@stavanger.kommune.no
mailto:kaja.rein.brevig@sus.no
https://eapcresearchcongress2020.eu/

