
                                                                                                                                            
 

Referat møte 10.06.20 Fagråd delavtale nr 2d, palliasjon 
 
Deltakere: Anders G. Madsen (repr. Jæren), Else Beth Baardsen (repr. Dalane), Marie Roan Aareskjold (repr. 
Sandnes), Elisabeth Berge Nilsen (repr. Kvinne- og Barneklinikken), Aart Huurnink (repr. Stavanger), Janet Bakken 
(fagsykepleier Palliativt senter/KLB ansatt og leder Nettverk for kreftomsorg og lindrende behandling) og Birthe Lie 
Hauge (leder og repr. Palliativt senter, Klinikk for Med. Service og ABK) 
Gjest: Tilde Østborg (lege Kvinneklinikken) 
 
Forfall: Monica Johanna Ekkje (repr. Mottaksklinikken), Hartwig Kørner (repr. Kirurgisk klinikk), Anita Voster Bore 
(repr. Ryfylke), Helge Hansen (repr. Fag og foretaksklinikk FFU), Ragnhild Sviland (repr. Pleietjenesten Klinikk Med. 
Service/ABK) 
 
Referent: Birthe Lie Hauge  
Kopimottakere: Anne Britt Tengesdal (kontaktperson Samhandlingsutvalget)  
Møtedato:  10.06.2020 Klokkeslett: 14:00-15:30 Møtested: Virtuelt møte join.nhn. 
Møtenr: 18 
 
Saker:  

Saksnr. Emne  Ansvarlig 
7/2020 Åpning av møte v/Birthe  

-Referat fra 06.02.20 godkjent m/kommentar til sak 3 + 5 (konf. dagens møte sak 8 + 
11. 
-Saksliste godkjent 

 

8/2020 Status fra Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling v/ Janet:  
1) Forslag til endring av nettverksgrupper etter kommunesammenslåing:   
Driftsgruppen foreslår å dele Jæren-gruppen, samt å fortsette med 4 grupper (tidl. 5).  
I. Dalanegruppen m/Time, Gjesdal og Hå: blir 24 ressurspersoner mot 16 nå 
II. Ryfylkegruppen m/Kleppe, Sola, Randaberg, Kvitsøy og 3 fra SUS: blir 22 
ressurspersoner mot 9 nå) 
III. Sandnes-gruppen fortsetter med 27 medl. (mangler representant fra Forsand) 
IV. Stavanger-gruppen m/Rennesøy og Finnøy: blir 55 medl.  
Vedtak: Styringsgruppen (fagråd palliasjon) støtter forslaget. Driftsgruppen v/leder 
Janet Bakken informerer Samhandlingsutvalget mtp formell endring i nettverkets 
avtale (vedlegg til delavtale 2d).  
 
2) Forslag fra Driftsgruppen vedr bruk av midler i nettverket: 
Samlet overskudd fra fagdager og midler fra Fylkesmannen, samt samhandlingsmidler 
utgjør pt 158.000kr. Driftsgruppen foreslår at medlemmer i Driftsgruppen kan søke 
om støtte/dekning av utgifter til kurs/konferanse som ledd i kompetanseheving. KLB 
er på forhånd orientert om dette og har anbefalt vurdering og evt godkjenning i 
styringsgruppen (fagråd palliasjon).  
Fagrådet anbefaler utarbeidelse av kriterier for søknad, samt at det vurderes om det 
også kan omfatte ressurspersoner.   
Vedtak: Driftsgr. bes utarbeide kriterier og melde saken opp til neste møte i fagrådet.   
 
3) Vedr. søknad til Fylkesmannen om kompetansehevende midler til nettverket (ref 
sak 3/20): Stavanger kommune søkte på vegne av nettverket og fikk avslag grunnet 
manglende oppfylt kriterier. Men ettersom de likevel ønsker å gi støtte til godt og 
viktig arbeid i nettverket fant man likevel andre ubenyttede midler; totalt 80.000, som 
er tildelt Helse Stavanger ved Kompetansesenter i lindrande behandling (KLB) for 
kompetansehevende tiltak i nettverket. Gratulerer!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Janet følger 
opp 



                                                                                                                                            
 

 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Birthe Lie Hauge 

4) Ettersom fagdag/nettverksmøter utgikk sfa koronasituasjon vår-20 arrangeres 
Webinar for nettverket 11/6 med forelesning v/Aart Huurnink. Tema: Palliasjon ved  
KOLS, hjertesvikt og Covid-19.        

9/2020 Oversikt over palliative prosjekter:  

 Prosjekt Hå kommune: Aktiv bruk av individuell plan (m/ lokal tilpasning). 
Prosjektet pågår (v/ Grete Waldeland) 

 Prosjekt Eigersund kommune (v/ Else Beth Bårdsen): Tittel: «Bedre lindring flere i 
Eigersund kommune. Alle vet hva de skal gjøre når og hvordan – og gjør det». 
Prosjektet vil se til andre kommuner, bl.a. Møre og Romsdal i forhold til palliativ 
plan. Prosjektet inkluderer systematisk kompetansehevende tiltak for alle ansatte 
i tjenesteområdet Helse og omsorg (HO) ved bl.a. fagdager, kortere 
undervisninger og refleksjon i smågrupper vha Årshjul i palliasjon. Det vil legges til 
rette for at den palliative pasienten får tilbud om forberedende samtaler, 
utarbeidelse av palliativt plan sammen med pasient og pårørende så tidlig som 
mulig. Det vil også utarbeides lokalt tilpasset mal som skal integreres i 
fagprogrammet CosDoc. Oppstart aug.2020 – juli 2021.  Budsjett: 400.000kr. 

 Prosjekt Sandnes kommune: Undervisning/kompetanseheving innen palliasjon. 
Pilot v/ Åse Lindrende enhet; senere utvidet til å inkl. flere sykehjem i kommunen 

 
 
 
 

10/2020 Strategi for lindrende behandling ved SUS: Orientering v/ Birthe om henvendelse fra 
Fagdirektør for utarbeiding 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.  

 
 

 

11/2020 Pasientforløp i Palliasjon: Status vedr ansvarsgruppe for revisjon/oppdatering av 
pasientforløpet  (ref. Sak 5/20): 
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.   
Leder i fagrådet (Birthe Lie Hauge) har pga koronasituasjon våren -20 ikke hatt 
anledning å sende formell henvendelse.   
Tilbakemelding på oppdatring av Pasientforløpet i fbm Covid-19: godt samarbeid 
både lokalt og regionalt. Opprettet egen Covid-19-boks med lenker til div. 
anbefalinger og EQS-dokumenter. Det er sendt nyhetsbrev med informasjon om dette 
til nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling.    
Vedtak: Henvendelse og opprettelse av ansvarsgruppe utsettes til høsten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ny leder 
følger opp 
høst-20 

12/2020 Ny leder Fagråd palliasjon fom høst-20 tom vår -22: 
Tid for rullering av lederfunksjon i fagråd palliasjon fra SUS til representant fra 
kommunene fom. høsten 2020. Aart Huurnink (Stavanger kommune) er foreslått og 
velges enstemmig!   

 
 
 

13/2020 Neste møte: 
Torsdag 03.09.20. Innkalling til videomøte  
Aktuelle saker høst-20:  
- Delavtale 2d 
- St Melding 24 og evt innspill til Helse-/sosilakomiteen (innsendingfrist 16/9) 

Aart 



                                                                                                                                            
 
mailto:hbli@sus.no 
 
Mobil jobb: 90810621 
Mobil privat: 47332600 
Tlf Palliativt senter (v/sekretær): 51 51 89 01 

mailto:hbli@sus.no

