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Notat 
 

Til:       
Samhandlingsutvalget 
 
Fra: 
Brith Halvorsen, leder for fagrådet delavtale 3 og 5 
 
Dato:   23.08.2017 
Arkivref: 2017/6728 - 81069/2017 

          
 
Årsrapport 2016 for 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 
Ellen Ronold   - Stavanger 
Bertha Fjelde Sivertsen - Gjesdal, Hå, time; Klepp, Randaberg, Sola, Kvitsøy og 

Rennesøy 
Olaug Thingbø  - Strand, Hjelmeland, Finnøy, Forsand 
Merete Birkedal  -Eigersund, Sokndal, Lund, Bjerkreim 
 
Helse Stavanger: 
Else Hollund   - FFU 
Anne Elisabet Hapnes Hindal- Kirugisk divisjon 
Brith Halvorsen (leder)  - Medisinsk divisjon 
Anne Katrine Bergland - Legetjenesten 
 
Fagrådets struktur: 
Fagrådet avtaler møter etter behov. Minimum ett i halvåret  
Fagrådet har hatt 3 møter og et miniseminar i 2016 
 
 
Saker: 
Vi har jobbet med endring /revidering av ”Avtale om bruk av kommunalt følgepersonal”. 
Viktig for å kunne gi trygghet og god pleie til multimorbide pasienter. Denne nye avtalen 
gir bedre rammer mellom forventninger og oppgjør 
 
Så har vi deltatt i arbeidet med å revidere og gjøre kjent ”Utskrivningskonvolutten”. Vi 
ser dette som et nyttig verktøy ved utskrivelse som hjelper helsepersonell å huske 
viktige områder ved utskrivning. 
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Et svært viktig tiltak var Miniseminaret som vi avholdt høsten 2016.  Her gikk vi 
igjennom lovverk, retningslinjer og samarbeidsavtalen 3 og 5. 
 
Andre tema/saker vi har drøftet eller vært deltakere som har kommet med innspill: 
Utarbeidelse av nye Lommekort med PLO rutiner 
VIP 
Bruk av Øhj senger 
Transport av pasienter på båre, kan det utføres av andre enn ambulansetjenesten??? 
Kampanjen ”Bare spør” og ” Hva er viktig for deg 
 
Det viktigste er nok bare det at vi kommer sammen, blir bedre kjent og tar opp 
hendelser/avvik og gir tilbakemelding direkte til postene. Vi drøfter også hva vi kan lære 
av avvik. Men en sak vi gjentar ofte er at alle på SUS må huske at kommunen definere 
omsorgsnivå.  
 
Dette er en liten pekepinn på fagrådets arbeid i 2016. Vi planlegger nå et nytt 
miniseminar 8. november 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


