
                                                                                                                                            
 

Referat møte 06.02.20 Fagråd delavtale nr 2d, palliasjon 
 
Deltakere: Anders G. Madsen (repr. Jæren), Anita Voster Bore (repr. Ryfylke), Helge Hansen (repr. Fag og 
foretaksklinikk FFU), Janet Bakken (kreftsykepleier Palliativt senter/KLB ansatt og leder Nettverk for kreftomsorg og 
lindrende behandling), Aart Huurnink (repr. Stavanger) og Birthe Lie Hauge (leder og repr. Palliativt senter, Klinikk for 
Med. Service og ABK) 
 
Forfall: Monica Johanna Ekkje (repr. Mottaksklinikken), Hartwig Kørner (repr. Kirurgisk klinikk), Else Beth Baardsen 
(repr. Dalane), Marie Roan Aareskjold (repr. Sandnes), Elisabeth Berge Nilsen (repr. Kvinne- og Barneklinikken), 
Ragnhild Sviland (repr. Pleietjenesten Klinikk Med. Service/ABK) 
 
Referent: Birthe Lie Hauge  
Kopimottakere: Anne Britt Tengesdal (kontaktperson Samhandlingsutvalget)  
Møtedato:  06.02.2020 Klokkeslett: 14:00-15:30 Møtested: SUS, Adm. bygget, 4. etasje. 
Møtenr: 17 
 
Saker:  

Saksnr. Emne  Ansvarlig 
1/2020 Åpning av møte v/Birthe  

-Referat fra 17.10-19 godkjent 
-Saksliste godkjent 

 

2/2020 Status fra Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling v/ Janet:  
Årsrapport 2019:  vedlagt. Ingen kommentarer.  
Årsplan 2020: Tema på samlinger i år: KOLS, hjertesvikt, medikamentskrin og plan for 
Livets siste dager. Fokus: Tverrfaglighet (obs på tverrfaglige samarbeidspartnere i 
kommunene - prest/diakon/sosionom), samt fokus på samhandling. Plan om å 
invitere sykepl. fra Pall. Team (MPT) til samlinger for bedre samhandling mellom 
nivåene.  
Nettverket: består pt av 177 stk (135 sykepl., og 31 fysio- og 11 ergoterapeuter) 
fordelt på ialt 6 grupper. Møteplan: 1 møte hvert halvår.  Drift av Nettverket fint, 
ingen større utfordringer. Gruppesammensetning bør på sikt vurderes pga endringer 
sfa kommunesammenslåing.  
Nettverksavtale: Plan om endre/oppdatere plan fra 12.01.15. (jfr tilsvarende 
endringer i andre nettverk i KLB); fortrinnsvis når ny  gruppesammensetning etter 
kommunesammenslåing er vurdert. Nettverksleder Janet lager forslag til endringer 
som behandles og godkjennes av fagråd palliasjon før videresending til 
Samhandlingsutvalget med sp.mål om formell endring.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Janet 
 

3/2020 Sak fra driftsgruppen i Nettverk for kreftomsorg og lindrende behandling v/Janet: 
Ønske om å søke kompetansehevende midler fra Fylkesmannen i Rogaland. or 
kompetanseheving i nettverket. Diskuterer hvilken kommune som kan stå som søker 
på vegne av nettverket. Beslutter at aart Huurnink spør om Stavanger kommune v/ 
Heidi Nedreskår kan bistå dette.  

 
 
 
Aart 

4/2020 Oversikt over palliative prosjekter:  

 Prosjekt i Sola kommune (”Sammen om kompetanse og tjenesteutvikling til den 
palliative innbygger i Sola kommune”): Ferdig.   

 Prosjekt Stavanger kommune: Prosjekt nå avsluttet – prosjektrapport skrives nå. 
E-samhandling utgikk pga ressurser.  Prosjektet har resultert i drift av kommunalt 
palliativt team i Stavanger kommune.   

 Prosjekt i Hå kommune: Aktiv bruk av individuell plan (m/ lokal tilpasning). 
Innvilget midler for 3 år fra Fylkesmannen i Hordaland (som er saksbehandler for 
søknad om midler fra H-Dir.   

 
 

 



                                                                                                                                            
 

 
 
 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 

   

5/2020 Pasientforløp i Palliasjon: Status vedr arbeidsgruppe (Janet og Aart)’ 
Ref sak 9/19: Vedr opprettelse av ansvarsgruppe for revisjon av pasientforløpet. 
Fagråd palliasjon er anbefalt å ha ansvar for revisjon av Pasientforløp i palliasjon, og 
kan derfor komme med innspill og føringer for utføring av revisjon og sammensetning 
av arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen, representert i Fagrådet v/ janet og Aart har 
kommet med forslag til nye medlemmer i arb. gr., samt plan for videre arbeid.  
Diskuterer dette idag. Forslag om å forespørre fysioterapeut i Sola kommune Birte Lie 
Haug, lege fra SUS Martin Petersen og sosionom UIS Hanna Baardsen. Formell 
henvendelse til disse sendes ut via leder i Fagråd palliasjon.   
Deretter aktuelt å vurdere inklusjon av prest/diakon/KEF og brukerrepresentant 
(Vardesenteret/Pårørende senteret) for å sikre tverrfaglig og 
geografisk/organisatorisk representasjon.  

Janet/Aart/ 
Birthe 

6/2020 Eventuelt: 
1) Strategi palliasjon SUS: foreløpig ikke noe nytt  
2) Tid for rullering av lederfunksjon i fagråd palliasjon fra SUS til representant fra 
kommunene fom. høsten 2020. Ber alle aktuelle vurdere. Settes opp som egen sak på 
neste møte (primo juni-20)  
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