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Møtereferat 
 
Deltakere: Gudrun Riska, Øystein Evjen Olsen, Marit Apeland Alfsvåg, Svein 

Reidar Kjosavik, Anne Ree Jensen, Elbjørg Myrene, Brith Halvorsen
     

 
 
Forfall: Marianne Amdal, Bjarne Rosenblad, Jürgen Benson,  
 
Kopimottakere:  
 
Møteleder:  
Møtedato:  25.11.15 
Klokkeslett: 08:00- 10:00 
Møtenr:  
Møtested: Jonsokberget 
Arkivref: 2015/1044 -  115329/2015  

  

 

Fagråd ØDH Jonsokberget 25.11.15 
 
Sak 27/15  
Omvisning på Jonsokberget. Her fikk vi se at det er nærhet mellom legevakt , 

rehabiliteringsavdeling og ØHD sengene. Meget praktisk og nydelig utsikt. 

 

Sak 28/15 

Godkjenning av referat 

Referat godkjennes. Ingen kommentar 

 

Sak 29/15 

Introduksjon av ny samhandlingslege ved SUS v/ Svein Reidar  Kjosavik. To viktige områder 

som han jobber med i starten. 

1. Han har invitert seg selv til flere allmennlege grupper. Først sender han et 

spørreskjema og så drøftes løst og fast. Viktig at de som bruker KAD profilere selv 

som har erfart at det er bra- pasientene er fornøyd. Legene er fornøyd når de erfare 

KAD, men fastlegene synes det tar for lang tid å legge inn i disse sengene. Barriere i 

dag: 

 Legene melder at det tar for lang tid å legge inn 

 «Ansvar» til neste dag for pasientene 

 

2. Pasienter som «faller mellom to stoler». Postene på SUS kan henvende seg til Svein 

Reidar som kan ta kontakt med fastlegen og kartlegge problemstillinger. Viktig å få 

lagt et pasient forløp. 

 

Kjosavik legger vekt på ROS. Det er ulike problemstillinger, ulike arenaer og organisering. 

Viktig å bygge tillit og kultur bygging går ikke av seg selv. Viktig for fastlegen som skal ha 

ansvar for pasienten at han er trygg på diagnosen, men og har trygghet for at pasienter kan 
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sendes til SUS på kort varsel om de skulle endre tilstand. Fast legen kan ikke «kjenne» alle 

pasienter men må føle seg trygg på diagnoser og at systemet kan takle endringer i pasientens 

tilstand. Mye er avhengig av hvilken kompetanse som er tilstede. 

 

Et mulig prosjekt kan være med Jæren å kunne legge inn fra SUS til Jæren på dagtid når det 

avklares legene imellom. Dette er muligens på trappene???  

 

Stokka mange barriere, men mye positivt også. De tenker om de skal endre navn?? 

 

Kjosavik blir med de gangene han kan. Øystein ser til at han inviteres og deltar når det er 

hensiktsmessig. 

 

Sak 30/15 

Nye føringer åpner for at KAD senger også skal brukes av psykiatri. Erfaringskonferansen sa 

også noe om at dette skal inn. Kompleks problemstilling mtp kompetanse. Men også en 

mulighet for å finne pasienter som kan behandles på lavest mulig nivå og nært hjemmet. 

Viktig at tanken holdes åpent for å se på mulighetene. Hvilke diagnoser ser vi for oss. Ikke 

tradisjon for å blande somatisk og psykiatri. Tar ikke DPS seg av dette i dag?? Fastlegene 

opplever at det er problemer å få hjelp poliklinisk for psykiatriske pasienter i dag. 

 

Det er ønskelig å ha et felles møte med delavtale faggruppe i psykiatri for å drøfte denne 

saken sammen. Gudrun undersøke mulighetene for dette.  

 

Sak 31/15 

Møteplan videre: 

10 februar 2016 ansvarlig SUS 

20 april 2016 ansvarlig Sandnes 

7 september 2016 ansvarlig Randaberg (Gudrun og Marianne organiserer) 

23 november 2016 ansvarlig Jæren / Hå (Elbjørg organiserer) 

 

Sak 32/15 

Eventuelt: 

 Neste gang er det ønskelig med statistikk over bruk av KAD senger. Det er også 

ønskelig å gjennom gå definisjoner på innleggelser slik at det blir mer likhet og ligge 

tid. Ønskelig at dette settes opp som sak på neste møte. 

 

 

 

Brith Halvorsen 
referent 
 


