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Møtereferat 
 
Deltakere:       
Svein Henning Haarr, Bertha Sivertsen, Olaug Thingbø, Brith 
Halvorsen, Jürgen Benson, Dagny Sevheim, Ove Nordstokke, 
Marianne Amdal 
 
Forfall: Ellen Ronold, Alf Kjølberg 
 
Møteleder: Svein Henning Haarr 
Møtedato:  17.6.2015 
Klokkeslett: 08.30 – 10.00 
Møtenr: 6 
Møtested: Helse Stavanger HF 
Arkivref: 2014/1512 -  64256/2015  

  

 

Fagråd delavtale 3 og 5 - referat møte 6 
 

Saksnr Emne  Ansvarlig 
5/15 Godkjenning av møtereferat fra 4.2.15 

Godkjent? 
Svein 
Henning 

6/15 Tilbakemeldinger fra SU 
Tilbakemeldingene fra Samhandlingsutvalget gjennomgås 
punkt for punkt. 
Når det gjelder den prinsipielle debatten om fastlegenes 
forpliktelser i forhold til avtalen har fagrådet gjennomgått 
tilbakemeldingen fra Fylkesmannen uten at den ga oss så mye. 
Det står at saken bør løftes nasjonalt uten at det går frem om 
noen har tatt initiativ til dette. Vi har et ønske om at denne 
saken følges opp videre.  
Dette tas med i rapporten som skal sendes til neste møte i SU 
som er den 2.9. 
 
6.1.3 – 6 
Det er fagrådets oppfatting at fastlegene ikke trenger/ønsker 
annen informasjon enn epikrisen som sendes i etterkant av 
behandling. Dette har sykehuset rutiner for, og vi mener 
derfor at ordlyden i avtalen, og oppfølgingen av dette er 
tilfredsstillende.  
 
6.1.3-9 
Når det gjelder melding av avvik så tas dette til etterretning av 

Svein 
Henning 
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fagrådet. 
 
6.1.3-10 
Fagrådet er veldig fornøyd med etablering av fagforum – en 
arena for sykehusleger og fastleger. 
 
Egen avtale / endret avtale for polikliniske pasienter/ 
dagpasienter: 
Fagrådet mener at å tilføre innleggende/henvisende lege i 
avtaleteksten gjør det greiere å inkludere de polikliniske 
pasientene i delavtale 3, dvs. for pasienter som legges 
inn/henvises.  
Vi synes kanskje ikke at det gir en tilfredsstillende avtale for 
den totale samhandling rundt polikliniske pasienter, og 
pasienter som er i dagbehandling. Fagrådet savner egne 
kapitler/struktur i avtalen som gjenspeiler alle funksjoner. 
Ove og Marianne jobber med ordlyden og strukturen i avtalen 
og legger frem et forslag til neste møte. 
 
Medisinsk avdeling 3B skal i gang med en pilot på 
legemiddelsamstemming. Det diskuteres en del rundt dette, bl. 
annet med fokus på E-Resept og reseptformidleren, og 
hvordan man skal jobbe med å få riktige legemiddel 
opplysninger både inn til sykehuset, og ut fra sykehuset. 

7/15  Felles vurderingsskjema 
Kommunene bruker IPLOS –  
SUS bruker funksjonsområdene 
Bertha skulle sjekke hvordan dette fungerte i Trondheim. De 
har utarbeidet et forenklet skjema. Hun har ikke fått 
tilbakemelding.  Finnes enkle forklaringer – disse ligger på 
nettet. Sykehuset vurderer om disse skal tas ut og distribueres 
til alle poster, særlig med tanke på sommerferievikarer. 

Bertha 

8/15 Områder vi ønsker å jobbe videre med - utsatt Alle  
9/15  Møteplan, neste møte i september, Marianne kaller inn. Alle 
10/15 Eventuelt 

Kommet inn to saker: 
- Vurdere teksten i avtalen når det gjelder egensøknader 

Fagrådets oppfatting er at sykehuset skal sende egensøknad 
dersom pasienten ikke har tjenester fra tidligere. Vi mener at 
de aller fleste gjør dette, men at der alltid er unntak.  
Fagrådets mener at sykehuset i følge avtalen er forpliktet til å 
sende egensøknad (denne må sendes pr.post), men at man 
ikke er forpliktet av lov. Se linken under. 
 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-11-18-1115 
 
Sykehuset ønsker å være behjelpelige, og vi skal holde fokus 
på dette fremover. 
Olaug sjekker hvilken betydning egensøknaden har for om 
kommunene kan starte saksbehandling. 

 
Marianne 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-11-18-1115
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Det er viktig å poengtere at dette er pasientens dokument, og 
at pasienten bestemmer hva som skal stå i søknaden, selv om 
det er kommunene som bestemmer omsorgsnivå. 
 

- Vurdere mulighetene for / hensikten med at sykehuset 
skal bestille kontroll timer hos fastleger. Hvordan skal 
vi tolke avtalen? 

 
Fagrådet mener at ordlyden i avtalen er dekkende, og at det er 
viktig at pasientene selv tar ansvar for dette.  
Dersom pasienten mottar kommunale tjenester så forventes 
det også at disse kan bistå pasienten med å bestille time hos 
fastlege.  
Fagrådet mener imidlertid at sykehuset har et ansvar for å 
være behjelpelig med å skaffe avtaler hos fastlegen hos 
pasienter som trenger slik konsultasjon/kontroll kort tid etter 
utskrivelsen. 
 

 
 
Marianne Amdal 
referent 
 


