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Notat 
 

Til:       
Samhandlingsutvalget 

 
Fra: 
Brith Halvorsen 
 
Kopimottakere:  
 
 
Dato:   04.08.2018 
Arkivref: 2016/9994 - 72096/2018 

          

 

Fagråd delavtale 3 og 5 Statusrapport pr. 04.08.2018 
 
 

Mandat:  

Vi har beskrevet det som vår oppgave å følge opp delavtalene 3 og 5, samt gi innspill til 
samhandlingsutvalget dersom der er behov for endringer. 

 

Fagrådets sammensetting: 

Kommunene: 

Svein Henning Haarr  Sandnes 

Ellen Ronold    Stavanger 

Bertha Fjelde Sivertsen (gått ut jan 2018) 

Kristine Ims Larsen  Jæren cluster 

Olaug Thingbø   Ryfylke cluster 

Merete Birkedal   Dalane cluster 

Helse Stavanger: 

Else Hollund    FFU 

Anne Elisabet Hapnes Hindal Kirurgisk klinikk 

Brith Halvorsen (leder)  Mottaksklinikken 

Anne Katrine Bergland   Legetjenesten 
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Egil Magnar Johannesen  Fagsenter informasjon/IKT 

 

Fagrådets struktur: 

Fagrådet avtaler møter etter behov. Minimum ett i halvåret  

Fagrådet har hatt 5 møter og et miniseminar i 2017 og juni 2018 

 

Møte sammen setning og oppmøte: 

Oppmøte har vært noe variabelt de siste par møtene. Det er nå tatt opp på møte at det 
må være stedfortreder.  Men det har vært et godt engasjement når vi møtes.  

 

Saker: 

 

 26.02.18 ble det sendt inn innspill til revisjon av overordnet samarbeidsavtale. Flere 
ganger under dette arbeidet kom det fram hvor viktig det er å få fastlegene mer kjent 
med avtalen og at de har en mer forpliktet rolle. 

 Mini seminar. Nå har vi hatt mini seminar 2 ganger og det viser seg at dette er et godt 
tiltak som flere setter pris på. Denne gange slo vi oss sammen med fagråd 4 (ØHD). 
Fokus og tema var gode pasient forløp og hvordan sikre gode overganger? 

 Prosjekt ut før 13 har vært informert om og tatt opp. Hvordan kan vi sikre at 
beslutninger blir tatt tidlig på dagen slik at pasientene kommer tidligere ut til 
hjemmet og sykehjem. Det viser seg at enkle grep kan gjøres og det hjelper. 

 Økende behov for smittevern er en utfordring for både kommune og sykehus. Vi har 
hatt noe fokus på at det bør være økt fokus på kompetanse på smittevern. Mtp VRE 
utbrudd på SUS vinteren 2017-2018 og stort antall influensa pasienter ønsker vi at 
det settes økt fokus på dette til neste vinter. I vinter når Lervik ble åpnet skapte det 
en uholdbar situasjon på SUS med over 50-60 utskrivningsklare pasienter på et 
tidspunkt. Vi ønsker at det blir en bedre pasient flyt vinteren 2018-2019. SUS på sin 
side har satt i verk flere tiltak som for eksempel, «Grønnvakt», Fleksibel bemanning, 
Fleksisenger osv. Det er ønskelig at vi ser mer på dette arbeidet sammen med 
kommunene. For eksempel et stort fokus på at ansatte skal vaksinere seg. Vi bør 
klare 80% dekning. 

 Et annet tema vi har drøftet er antall reinnleggelser som øker. Og vi så en tendens i 
vinter til at antall utskrivningsklare pasienter øker. Dette er ikke ønskelig og burde 
nok bli bruk mer tid på å undersøke mer hva som er årsakene til dette. SUS skal jo 
ikke vurdere omsorgsnivå men vi ser flere pasienter som kommer inn fordi det ikke 
fungere hjemme. Selv om dette skjer ber vi SUS ansatte ikke å definere omsorgsnivå 
 
 

Det viktigste er nok bare det at vi kommer sammen, blir bedre kjent og tar opp 
hendelser/avvik og gir tilbakemelding direkte til postene. Vi er også glad for at PLO 
meldingene brukes nå som kommunikasjons verktøy og det er sterkt innarbeidet. 
Kjempe flott med den nye folderen om PLO melding innhold. 
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Så vil jeg bare kort avslutte med at jeg takker for et godt samarbeid i begge fagråd jeg 
har vært med i . Nå går veien videre for meg til Tasta Sykehjem som avd spl. Jeg gleder 
meg til å hilse på medarbeiderne der og lære hvordan det er å være på den andre siden 
av denne omsorgstjenesten. Det må velges ny leder på neste fagråd som er 25.09.18 


