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Møtereferat 
 
Deltakere: 
Fra Sola sykehjem – under sak 1/18  
Liv Tjelta, virksomhetsleder, Roy Solstad, avdelingssykepleier, Oddny H. Bjorland 
kommunalsjef, May Sissel Vadla, kommuneoverlege, Hilde Alice Hebnes lege sykehjem, 
Eva Søderstrøm lege sykehjem 
Fagråd 4 
Olaug Thingbø, Ryfylke cluster, Wenche Høghaug, Dalane cluster, Brith Halvorsen, 
mottaksklinikken SUS, Anne Ree Jensen, kirurgiske klinikker SUS, Møyfrid Løvbrekke 
psykiatriske klinikker, Cecilie Eigestad (vararepresentant for Gudrun Riska Thorsen), 
Sandnes, Marit Apeland Alfsvåg, Stavanger      
Else Ørstavik Hollund, samhandlingsseksjonen SUS, sekretær  

 
Forfall:  
Gudrun Riska Thorsen, Sandnes kommune  
Jørn Kossmo , Jæren cluster  
 
Kopimottakere:  
 
Møteleder: Olaug Thingbø  
Møtedato:  07022018 
Klokkeslett: 09.00-10.30 
Møtenr: 1 / 18  
Møtested: Sola sykehjem  
Arkivref: 2014/1512 -  14159/2018  

  

 

Møtereferat fagråd 4 – 7. februar 2018 
 

Saksnr Emne  Ansvarlig 
1/18 Sola kommune informerte om sitt ØHD tilbud.  

( se vedlegg) 
Vi takker Sola for at vi fikk komme til sykehjemmet. Det var en 
god gjennomgang og diskusjon rundt bordet omkring ØHD 
senger i Sola og tilbudet generelt i kommunene.  
Kort oppsummering fra presentasjonen: 
Sola kommune har fra 1.1.2016 etablert eget ØHD tilbud, med 
1 seng. Lokalisert på Sola sykehjem / korttidsavdelingen.  
Mottak av ØHD pasienter mandag -torsdag fra 08.00-20.00, og 
fredag frem til kl. 13.00.  
Legetilsyn utover dette dekkes av ordinær legevakt.  
2017 –> beleggsprosent i underkant av 20 %.  
Har egne behandlingsprotokoller for de vanligste 
sykdommene.  
Pr. nå ingen reelle overføringer fra akuttmottak somatikk/ 
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psyk på SUS, men det skal tas med i videre diskusjon. Har vært 
meldt noen få pasienter fra akutt mottak psyk, men de er 
«trukket» og ikke kommet over.  
Tilbudet skal evalueres, og kommunen vil arbeide med tiltak 
for å få høyere belegg.   
Noen av innspillene fra fagråd 4: 

 Hvorfor er tilbudet så begrenset? Delavtalen skriver 
blant annet at tilbudet skal være ett 24/7 tilbud?  

 Kan samarbeidet med Sola DPS tas inn som en del av 
ØHD tilbudet?  

 Bør en satse på mer enn 1 seng? Lettere å bruke 
tilbudet hvis en har mer fleksibilitet? 

 En må sikre sykepleierbemanning der hvor ØHD 
sengen er lokalisert. ( jfr delavtalen). 
 

Vedtak: 
Saken tas til orientering. 

2/18 Referat forrige møte og møteinnkalling ble godkjent.   
2/18 Brukerundersøkelse  

Olaug har fått svar fra KS at det pr. nå ikke er planlagt å lage 
noen formell nasjonal brukerundersøkelse av de kommunale 
ØHD tilbudene.  De kan være behjelpelige med å lage en slik 
undersøkelse til bruk lokalt mot honorar. 
Fagrådet syns det kunne være interessant å få laget 
spørreundersøkelse til bruk lokalt, og det vil støtte opp om 
regjeringens mål om å skape pasientens helsetjeneste.  
 
Vedtak: 
Olaug innhenter pris på dette, og vi tar det opp i neste møte.  

 

4/18 Status ØHD 2017  
(se vedlegg)  
Hvert kommunalt ØHD tilbud sender månedlig tall til 
samhandlingsseksjonen på antall pasienter, antall liggedøgn, 
gjennomsnittlig liggedøgn og beleggsprosent.  I vedlegget ser 
en oversikt over 2017. Fagråd 4 vil jobbe mot å få øket 
beleggsprosenten. 

 

5/18 
 

Gjennomgang av delavtale 4  
 
Vedtak: 
På grunn av tidsmangel settes saken opp på neste møte.  

 

 Neste møte er 6. juni kl. 09.00 – 10:30 på Rennesøy 
sykehjem. 
Saker til møte bes sendt Olaug 1 uke før møtet.  

 

 
 
Else Ørstavik Hollund 
referent 
 


