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Møtereferat 
 
Deltakere:       
Marianne Amdal, Bertha Sivertsen, Ellen Ronold, Ove Nordstokke, Svein Henning Haarr 
 
Forfall:  
Brith Halvorsen, Olaug Thingbø, Wenche Orlin, Dagny Sevheim, Jürgen Benson 
 
Møteleder: Svein Henning Haarr 
Møtedato:  4.2.15 
Klokkeslett: 09:30 – 11.00 
Møtenr: 1/15 
Møtested: Helse Stavanger 
Arkivref: 2014/1512 - 14125/2015  

  

 

Fagråd delavtale 3 og 5 - møte 4.2.15 
 

Saksnr Emne  Ansvarlig 
1/15 Fagrådet etterspør revisjon av delavtalene. Vi har gitt våre 

innspill, og er av den oppfatting at det ville være naturlig med en 
skriftlig tilbakemelding der man også får oppgaver 
samhandlingsutvalget ønsker fagrådet skal jobbe videre med. 
Ønsker konkrete bestillinger.  
Slik det er nå opplever fagrådet at vi famler, og vet ikke helt hva 
som er forventningene fra SU. Dette tas opp med 
samhandlingsutvalget ved arbeidsutvalget. 
 
Det jobbes også med mange av tingene som kunne være aktuelle 
i forhold til avtalene på andre arenaer. Eksempel på dette er 
revisjoner som pågår, tiltak i kommunene og i Helse Stavanger 
når det gjelder pasientforløp etc. 
 
En arena som fagrådet mener der er store mangler er 
avtaleverket når det gjelder polikliniske pasienter og 
dagpasienter. Kan disse pasientene og avtaler om 
meldingsutveksling tas inn i en av de eksisterende avtalene, eller 
må der en ny avtale til. Spilles inn til samhandlingsutvalget. 
Fagrådet ønsker å være en bidragsyter i det arbeidet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Marianne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marianne 

2/15 Oppfølging av fastlegens rolle: Notatet fra møte med 
Fylkesmannen i Rogaland diskuteres. Det oppfattes at man har 
løftet problemstillingen, og at vi derfor ikke arbeider mer med 
dette i fagrådet. Samhandlingsutvalget mener at denne saken er 
løftet nasjonalt, og at vi avventer en avklaring. 
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3/15 Felles skjema:  
I vår rapport til samhandlingsutvalget utfordret vi utvalget til å 
få på plass et felles vurderingsskjema for kartlegging av 
pasientens funksjonsnivå. 
Denne ballen ble spilt tilbake til oss, og SU mente at vi godt 
kunne jobbe videre med dette.  
Fagrådet diskuterer mulighetene til å gå videre med dette 
arbeidet. Fagrådet er av den oppfatting at dette er komplisert 
fordi kommunene og helseforetaket er veldig låste i sine 
eksisterende systemer.  
Vi vet også at der foregår nasjonalt arbeid opp mot 
funksjonskravene i meldingene. 
Trondheim kommune har innført en «forenklet» IPLOS som 
brukes i rapportering. Bertha Sivertsen har kontakter i 
Trondheim som hun snart treffer, og vil ta saken opp med dem. 
Saken settes opp igjen på neste møte i fagrådet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4/15 Neste møte blir 6. Mai 2015 kl 12.30 – 14.00 
                        

 

 
 
Marianne Amdal 
referent 
 


