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Møtereferat 
 
Deltakere:       
Marianne Amdal, Dagny Sevheim, Brith Halvorsen, Jürgen Benson, Svein Henning Haarr, 
Bertha Sivertsen, Ellen Ronold, Olaug Thingbø 
 
Forfall:  
Alf Kjølberg, Ove Nordstokke 
Kopimottakere:  
Sekretær Samhandlingsutvalget 
Møteleder: Svein Henning Haarr 
Møtedato:  27.1.16 
Klokkeslett: 08.00 – 09.30 
Møtenr: 1/16 
Møtested: Helse Stavanger 
Arkivref: 2014/1512 -  8671/2016  

  

 

Fagråd delavtale 3 og 5 - referat møte 27.1.2016 
 

Saksnr Emne  Ansvarlig 
1/16 Godkjenning av referat 

Godkjent uten merknad 
 

2/16 Felles vurderingsskjema – hvor står saken? 
Bertha ikke fått respons fra Trondheim. Grunnen til at vi 
venter på dette er at de Trondheim kommune har utarbeidet 
en «light versjon» av IPLOS som kanskje kunne være nyttig for 
oss også. 
Spørsmålet om sykehuset kan bruke IPLOS kommer opp 
igjen? Ingen av oss som var tilstede i møtet kjente historikken. 
Hva skjedde sist saken ble utredet.  Ellen tar kontakt på Egil 
Rasmussen i Stavanger kommune, mens Marianne forsøker å 
finne ut noe om prosessen i Helse Stavanger. 
Det kan være aktuelt at vi diskuterer hvilke 
funksjonsvariabler som skal være med i 
innleggelsesrapporten for at sykehuset skal få en god oversikt 
bl.a over pasientens funksjonsnivå   

 

3/16 Hva vil fagrådet jobbe videre med? 
Flere ting blir diskutert.  
-Det vi blir enige om er at vi ønsker å få klarhet i muligheten 
for felles vurderingsskjema.  
-En annen oppgave er å gjøre avtalene kjent i organisasjonene. 
 

 Vi ønsker å se på muligheten for å gjennomføre et 
seminar for å få fokus på dette.  

 Brith, Marianne, Dagny, Ellen, Bertha og Olaug møtes 
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for idemyldring 8.3.16. 
 «Highlighter» det som er nytt i avtalene og sender disse 

ut sammen med et brev som sier noe om hva som er de 
viktigste endringene. 

 
4/16 Møteplan 2016 

27.4 og 30.8 
 

5/16 Eventuelt 
Avtalene er revidert – og ferdige til underskrivning 

 

 
 
Marianne Amdal 
referent 
 


