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Møtereferat 
 
Eksterne deltakere:       
Kristine Ims Larsen , Jæren cluster; Ellen Ronold, Stavanger kommune;  Olaug 
Thingbø, Ryfylke cluster  

 
Interne deltakere: 
Else Ørstavik Hollund, Egil Magnar Johannessen, Brith Halvorsen 
Forfall: 
Anne Kathrine Bergland, overlege SUS, Anne Elisabeth Hindal, avd.spl SUS, Merethe 
Birkeland Dalane cluster, Svein Henning Harr, Sandnes  
 
Kopimottakere:  
   
Møteleder: Brith Halvorsen  
Møtedato:  7.05.18  
Klokkeslett: 12.30 – 14.30  
Møtenr: 2/18  
Møtested: SUS, møterom 2. etasje adm. Bygg  
Arkivref: 2014/1512 - 44207/2018 

 

 

Møtereferat fagråd 3 og 5, møte 2/18 - 07.05.18 
 

Saksnr Emne  Ansvarlig 
7/18 Møtereferat fra 13.2.18 godkjennes uten kommentar  

Møteinnkalling tilsendt godkjennes uten kommentar.  
 

6/18  Gjennomgang av medlemmene og arbeidsoppgaver i 
fagrådet (Jfr. sak fra eventuelt forrige møte) 
Vi har mulighet for å koble opp de som kan delta på 
Lync/Skype. Gi beskjed til samhandlingskoordinator.  
Har en mye forfall til møtene, så bør en stille sin plass til 
disposisjon til andre. Når en melder forfall, så vil en heretter bli 
bedt om å finne en vikar som kan komme på møtet. 
Ang referentoppgaven: enighet om at den skal rullere.  

 

8/18  Presentasjon av nytt hefte om PLO meldinger  
Det er utarbeidet en ny brosjyre til bruk på SUS hvor innholdet i 
den enkelte PLO melding defineres. Arbeidsgruppen har bestått 
av kommunale sykepleier og sykehusansatte sykepleiere, og 
dokumentene har vært til «høring» hos alle kommunene og 
innad i fagmiljøet på SUS. Brosjyren vil bli lagt tilgjengelig i SUS 
sitt interne EQS system, samt på internettsidene til SUS.  
 
 https://helse-stavanger.no/fag-og-
forskning/samhandling/verktoy-for-samhandling/elektronisk-
meldingsutveksling 

Else 
 

https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/samhandling/verktoy-for-samhandling/elektronisk-meldingsutveksling
https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/samhandling/verktoy-for-samhandling/elektronisk-meldingsutveksling
https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/samhandling/verktoy-for-samhandling/elektronisk-meldingsutveksling
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9/18  «Grønn vakt»  

Mottaksklinikken vil starte ett nytt prosjekt for å bedre 
håndtere de «grønne pasientene» i akutt mottak. En vil se på 
muligheten for at en overlege vil få en ny rolle og være dedikert 
mot de «grønne pasientene.» Målsetning med prosjektet er å 
legge til rette for gode alternative pasientforløp innad på SUS, 
men også mot kommunale tjenester, og deriblant bedre 
samarbeidet mot kommunale ØH-senger. 

Brith 
 

10/18  Prosjekt «Ut før 13» 
SUS har en utfordring i sin logistikk med at pasientene som skal 
reise ikke forlater sykehuset før på ettermiddagen. Dette skaper 
en periode midt på dagen (ca. kl. 11-17) med ett høyt antall 
pasienter tilstede på huset; sengepostene fr ikke pasientene ut, 
akutt mottak får ikke pasientene opp på sengepost, og det blir 
«stuvning» i mottak.  Hensikten med prosjektet er at de 
pasientene som skal reise, blir prioritert frem i 
arbeidsoppgavene på sengepost og faktisk klarer å reise fra SUS 
innen kl. 13. Brith presenterte målinger for hver sengepost på 
mottaksklinikken.   
Det er viktig at kommunen vet om denne strategien for 
eksempel nå en tildeler plass på korttid / overgangseng.  
Samhandlingskoordinator har også hatt ett lite prosjekt 
sammen med Sandnes, Egersund og Stavanger for å se på hva 
som skjer med de pasientene som skal overføres til kommunal 
institusjon.  
Se vedlegg  

 

11/18 Økning av ventedøgn for pasienter til Stavanger og Sandnes 
kommune 
SUS erfarer at det er en økende grad av ventedøgn for pasienter 
som trenger institusjonsplass i disse kommunene. 
De fleste kommune tildeler ikke lange korttidsplasser, men 
lengden på opphold blir individuelt vurdert fra pasient til 
pasient. Kommunen opplever ennå at sykehuset definerer 
omsorgsnivå, men i mindre grad enn tidligere. 
Samhandlingskoordinator bes om å få direkte tilbakemeldinger 
på hvilke avdelinger dette gjelder.  
Behandlingsintensitet er ett tema som må belyses sterkere både 
i kommunale - og spesialisthelsetjenester. 
Flere kommuner (blant annet Klepp, Strand) er i gang med å 
etablere bestiller /utfører modeller med ett kontor for tildeling 
av tjenester, og ikke desentralisert behandling av søknader fra 
spesialisthelsetjenesten. Dette vil skape en bedre 
kommunikasjon fra SUS og ut til den enkelte kommune.  

 

12/18 Hvordan kan vi forberede og gjøre tiltak for å få en bedre 
pasientflyt inn og ut av sykehuset neste vinter?  
Januar/februar og mars har vært særdeles krevende måneder 
for driften på sykehuset, med ett svært høyt antall pasienter inn 
til sykehuset, samtidig som antall pasienter som ble liggende å 
vente på kommunalt tilbud var svært høyt. Kommune på sin 
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side hadde mange pasienter som ble liggende i korttidsopphold 
lenger på grunn av vedvarende sykdom, og høyt belegg på sine 
ØHD senger i samme periode. 
Seksjon for samhandling v/fagsjef har startet ett samarbeid for 
å bistå kommunen med og se på muligheten for å ha en plan for 
høy aktivitet, tilsvarende det som sykehuset har.   
Sykehuset har også startet lokalt læringsnettverk for «Trygg 
utskrivning». Hvis sykehuset gjør gode utskrivninger hvor en 
ansvarlig gjør den enkelte pasient, involverer kommune og 
fastlege når det er nødvendig, så vil en hindre unødige 
reinnleggelser. 

13/18  Ny fagdag 
Neste fagdag fra fagråd 3 og 5 blir i 2020 

 
 

14/18 Eventuelt 
1) Sommerdrift (se vedlegg)  

Hvilke sengeposter blir stengt på SUS i sommer?  
Se vedlegg. De pasientkategoriene som får «sin» sengepost 
stengt, vil få tilbud på annen avdeling.  
 

2) Poliklinikk elektronisk samhandling (se vedlegg)  
Stor variasjon over hvor gode poliklinikkene er å sende PLO 
meldinger til kommunen når felles pasienter har vært til 
kontroll. Prosedyre for type meldinger som kan sende fra 
poliklinikkene er for dårlig kjent. Samhandlingskoordinator ber 
om få gode eksempler på hvem som får det til og hvem som kan 
bli bedre.  
 

3)  Hospiteringsordningen – søknadsfrist er 1. juni.  
Neste hospitering ut til kommune er uke 37 og 38, inn til SUS 
uke 39 og 40. De som har deltatt på ordningen, er vært fornøyd 
og opplever at det er svært «matnyttig». Bør få flere fra SUS 
som hospiterer ut til kommunene; kanskje til noen av de små 
kommunene? 
https://helse-stavanger.no/fag-og-
forskning/samhandling/verktoy-for-
samhandling/hospitering 

 

 Neste møte  
25. september 12.30 – 14.00, samme sted 
Møteinnkalling er sendt.  
Saksliste sendes ut i forkant av møtet.  
MERK! 
Referent på møte 25.september blir Ellen Ronold.  
Referent på møtet 11. desember blir Kristine Ims Larsen.  

 

 
Else Ørstavik Hollund 
referent 

https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/samhandling/verktoy-for-samhandling/hospitering
https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/samhandling/verktoy-for-samhandling/hospitering
https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/samhandling/verktoy-for-samhandling/hospitering

