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Notat 
 

Til:       
Samhandlingsutvalget 
 
Fra: 
Svein Henning Haarr leder for fagrådet delavtale 3 og 5 
 
Dato:   21.08.2015 
Arkivref: 2014/1512 - 83249/2015 

          

 

Årsrapport 2015 fra fagråd delavtale 3 og 5. 
 
 
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, Leder fagrådet 
Ellen Ronold  - Stavanger 
Bertha Sivertsen - Gjesdal, Hå, Time, Klepp, Randaberg, Sola, Kvitsøy og  

   Rennesøy 
 Olaug Thingbø - Strand, Hjelmeland, Finnøy, Forsand 
 Alf Kjølberg     - Eigersund, Sokndal, Lund, Bjerkreim 
 Helse Stavanger: 
 Marianne Amdal - FFU, sekretær 
 Brith Halvorsen - Medisinsk divisjon 

 Dagny Sevheim - Kirurgisk divisjon 
 Ove Nordstokke - IKT 
 Jürgen Benson - Legetjenesten  
 
Fagrådetets struktur:  
Fagrådet avtaler møter etter behov. Minimum ett i halvåret. 
 
Saker:  
Fagrådet har avhold 3 møter i perioden 10.6.2014 -2.9.2015.  
 
Vi har jobbet med forslag til endring av teksten i avtalene slik at den også inkluderer 
polikliniske pasienter. Forslaget er oversendt leder og nestleder i samhandlingsutvalget 
som møter i partssammensatt gruppe. 
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Fagrådet har diskutert om det er mulig å få til et felles vurderingsskjema. Vi vet at det 
jobbes med dette i Trondheim, og vi har kontaktet dem for å følge med i deres arbeid. Vi 
har foreløpig ikke fått noen tilbakemelding fra dem. 
Fagrådet har i mellomtiden laget en plansje som forklarer IPLOS-verdiene på en enkel 
måte. Denne kan brukes på postene i sykehuset for å øke forståelsen for IPLOS verdiene 
som kommer frem i innleggelsesrapporter fra kommunene.  
 
Vi har drøftet diverse problemstillinger som har blitt meldt inn til fagrådet. Eksempler 
på dette er tolking av teksten når det gjelder egensøknader og når det gjelder hvorvidt 
sykehuset skal bestille timer hos fastlegen. Se oversendte møtereferater.   
 
Vi har brukt mye tid på å diskutere fastlegenes forpliktelser i forhold til disse avtalene, 
og svaret fra fylkesmannen i denne saken. Fagrådet har fremdeles et ønske om at denne 
saken skal følges opp videre. 
 

 
 
Svein Henning Haarr 
Leder fagråd for delavtale 3 og 5 
 
 
 
 
 
 


