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Møtereferat 
 
Deltakere:       
Marianne Amdal 
Ove Nordstokke 
Dagny Sevheim 
Brith Halvorsen 
Jürgen Benson 
Bertha Sivertsen 
Ellen Ronold 
Henning Haarr 
Olaug Thingbø 
Wenche Orlin 
Forfall:  
Kopimottakere:  
Samhandlingsutvalget 
Møteleder: 
Henning Haarr  
Møtedato:  
20.05.14  
Klokkeslett:  
12.00 – 14.00 
Møtenr: 3  
Møtested: Helse Stavanger HF  
Arkivref: 2014/1512 -  42771/2014   

Fagråd delavtale 3 og 5 - referat møte 3 
 

Saksnr Emne  Ansvarlig 
5/14 Referatet godkjennes med tillegg til sak 3/14 og 

4/14 
 

4/14 Oppfølging av punkt 6.1.3 – 2 fra forrige møte 
Medlemmene i fagrådet har gjort en del 
undersøkelser i sine miljø. Det som er 
gjennomgående er at dette punktet i avtalen er lite 
kjent. Sykehuslegene og ledelsen mener at det dette 
blir ivaretatt ved at fastleger og legevaktsleger kan 
sende pasienten inn til vurdering i akuttmottak. 
Fastleger mener at det fungerer på noen av 
poliklinikkene. Nevrosenteret hadde tidligere ledige 
timer i time boken for å kunne ivareta dette, men de 
ble oftest ikke benyttet til formålet, og det er derfor 
endret nå. 
Konklusjonen er at dette punktet i avtalen må gjøres 
kjent både på sykehuset og i 
kommunehelsetjenesten og hos fastleger. Fagrådet 
ser at dette er en oppgave som inngår i mandatet, 
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men mener at der må etableres rutiner for dette i 
Helse Stavanger først. 

 Oppfølging av punkt 6.1.3 – 9/10 fra forrige møte 
Vi forsetter diskusjonen om der finnes gode arenaer 
hvor problemstillinger som nevnt i disse punktene 
kan diskuteres. Vi mener at det ved revisjon av 
avtalen bør diskuteres hvordan dette følges opp, og 
om der er behov for å etablere fora for dette utenom 
PKO. 

 

 Gjennomgang delavtale 3 - forsettelse  
 Punkt 6.2 

Det påpekes at avtalen ikke gjelder for polikliniske 
pasienter. Man ser at der kan være ett behov for å ha 
en avtale som også gjelder disse pasientene. Ved 
revisjon må det vurderes om man skal ta denne 
pasientgruppen med inn i delavtale 3, eller om der 
må lages en egen. 

 

 Punkt 6.2.1 – 3 
Ved revisjon bør man gå igjennom språket i dette 
punktet, for å sikre at man får frem det som er hoved 
essensen. Og tidsaspektet bør også her komme inn i 
likhet med punkt 6.1.2 -7  

 

 Punkt 6.2.2 – 1 
Ved revisjon må både E-resept og kjerne journal 
nevnes som eksempler i dette punktet. 

 

5/14 Gjennomgang av delavtale 5  
 Punkt 6.1.1-1 

Skjema er ikke på plass. Jmfr punkt 6.1.1 delavtale 3 
 

 Punkt 6.1.2 – 1 
Ved revisjon må man bruke navnene på de 
meldingene som er i bruk. Det må også ta med 
bruken av dialog meldinger. 

 

 Punkt 6.1.2-2 
Dette er ett viktig punkt for kommunene, da dette er 
en svært viktig prinsipiell sak. Ved revisjon er det 
ønskelig at understrekes at det er kommunene som 
definerer omsorgs nivå. Fra sykehusets side er der 
ingen tvil om dette, og det jobbes med å få dette inn i 
kulturen hos de forskjellige medarbeiderne. 

 

 Punkt 6.1.3 
Ved revisjon bør man ta inn at man skal etablere et 
godt samarbeid med sykehuset gjennom bruk av 
dialogmeldinger. 

 

 Neste møte er 10.6.14 12.00 – 14.00 
og vi forsetter da med gjennomgang av delavtale 5. 
Starter ved punkt 6.2 

 

 
 
Marianne Amdal 
referent 
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