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                            Heimetenesta 

 

  

 

 

MØTEREFERAT 
 
 

 
 
Sak: Referat fagråd delavtale 3 & 5 
 

 

Møtenr: 3/18 

Møtedato: 25.09.2018 

Tidspunkt: 12.30  

Stad: SUS, samhandlingsseksjonen 
 
Desse møtte: Else Ø. Hollund, Svein Henning Harr, Olaug Thingbø, Egil M. 
Johannessen, Kristine Ims Larsen (referent) 
Forfall: Anne Katrine Bergland, Anne E. H. Hindal, Lillian K. Selnæs, Ellen Ronold 

 

Saker Vurderingar/konklusjonar Ansvar for 
oppfølging 

15/18 Gjennomgang 
referat 

Godkjent.   

16/18 Samarbeid med 
enkelte avdelinger 

Meldt inn utfordrende samarbeid med 
enkelte avdelinger. Dette er avdelinger 
som i hovedsak utgjør lite volum i forhold til 
antall pasienter til kommunene, men hvor 
pasientene derimot har et mer komplisert 
og omfattende hjelpebehov.   
 
Samarbeid med barneavdeling og 
alderspsyk. ble meldt inn.  
SUS er kjent med noen utfordringer i.f.t. 
nevnte avdelinger.  
 
Samhandlingsseksjonen har møter/ 
oppfølging i.f.t. barneavdelingen. 
Barneavdelingen håndterer et lite antall e- 
meldinger. Det er ikke krav om at alle 
sykepleiere skal kunne e- meldinger, men 
det skal alltid være noen som kan det. 
Foruten e- meldinger er det viktig at 
kommunene involveres tidlig i forløpet. Det 
er uheldig når foreldre har forventninger til 
tjenestetilbud i kommunen, som ikke 
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samsvarer med kommunens faglige 
vurdering.  
 
Erfaringer på at alderspsykiatrisk også har 
utfordringer, både når det kommer til 
forpliktelser i delavtaler, samt utfordring 
ved at tjenestebehov i kommunen er 
definert på forhånd. Forøvrig innspill på at 
psykiatrien i større grad må involvere 
kommunene tidligere i det enkelte 
pasientforløp.  
 
Det vises til forskrift om kommunal betaling 
for utskrivningsklare pasienter (jfr. 
Lovdata).  
  

17/18 Endring fagrådets 
sammensetning 

Brith Halvorsen har sluttet på SUS. 
Stillingen skal endres noe i innhold, og 
Else Ø. Hollund går over i denne.  
 
Kaja Rein Breivik er ansatt som ny 
samhandlingskoordinator, og tiltrer 
stillingen medio desember.  

 

 
 
Neste møte: 11.12.2018 
 
 
 
Bryne  
 
 
Kristine Ims Larsen 
verksemdsleiar 
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