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Møtereferat 
 
Deltakere:       
Gudrun Riska Thorsen, Harald Bjørnestad, Olaug Thingbø, Elbjørg 
Myrene, Anne Brit Tengesdal ( stedfortreder for Bjarne 
Rosenblad), Brith halvorsen, Jürgen Benson, Anne Ree Jensen 
 
Forfall:  
Øystein Evjen Olsen, Bjarne Rosenblad 
 
Møteleder: Gudrun Riska Thorsen 
Møtedato:  2.9.2015 
Klokkeslett: 08.00 – 09.30  
Møtenr: 5 
Møtested: Helse Stavanger 
Arkivref: 2014/1512 -  86773/2015  

  

 

Møtereferat fagråd delavtale 4 2.9.2015 
 

Saksnr Emne  Ansvarlig 
17/15 Referatet fra27.5.15 ble godkjent med følgende merknad: 

Øystein Evjen Olsen og Kåre Øygarden deltok i 
allmenlegeutvalget i Sandnes kommune. 

 

18/15 Neste møte er satt til 14.10.15: vi ønsker å møte ansvarlige for 
drift av ØHD i Stavanger kommune. Vi er ønsket velkommen, 
men tid og sted er ikke helt fastsatt. Gudrun kommer tilbake 
til dette. Harald skal bidra til å få kontakt med rett person i 
kommunen. 

 

19/15 Strand, Forsand, Hjelmeland startet sitt tilbud1.9. Har hatt en 
god start. Mener at tilbudet er godt kjent blant legene i 
kommunene.  Det er også skrevet i lokalavisen slik at 
befolkningen er oppmerksom på tilbudet. 
 
Stavanger kommune ØHD jobber med å få lesetilgang til DIPS. 
 
Stillingen som samhandlingslege; utlysningen er forlenget. 
Legene i Sandnes mener at det er en veldig vanskelig stilling. 
Man må se på mandatet, og hvordan stillingen skal 
organiseres. Jobber videre med å oppmuntre leger til å søke, 
og til å ta kontakt med Øystein Evjen Olsen dersom man har 
spørsmål. 
Ø-hjelps tilbudene brukes lite, men svak stigning gjennom 
året.  
Sommeren i Helse Stavanger 2015 mye bedre enn i fjor, med 
færre korridorpasienter til tross flere ø-hjelpsinnleggelser. 
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 Rennesøy og Finnøy jobber med å opprette ØHD tilbud. Har 
vært i kontakt med samhandlingsseksjonen i Helse Stavanger. 

 

20/15 Innspill til revisjon av avtalen: 
Vårt hoved innspill er at man må se på dette igjen i 2016 da 
det er vanskelig å si noe om hvordan dette blir.  
 
Bakgrunn – Dette er et punkt som kommer til å måtte endres 
Virkeområde – diskusjon rundt hvor stor frihet kommunene 
kan ha for å velge vekk pasienter.  
Pasientgrupper – diskusjon rundt om man bør ha flere 
grupper pasienter nevnt inn i avtalen. Et eksempel er 
svangerskapskvalme?  
Vi skal undersøke hvor mange pasienter som legges inn med 
svangerskapskvalm på SUS og hvor mange som blir behandlet 
poliklinisk? Kommer tilbake til disse tallene. 
Enighet om at man bør tenke poliklinisk behandling for denne 
gruppen.  
De forskjellige tilbudene registrerer belegget ulikt. Et ønske 
om å få til en felles måte å registrere pasientene på. Dette for å 
kunne sammenligne på likt grunnlag.  
Elbjørg tar med registreringsskjema neste gang, og vi setter 
dette opp som egen sak. (registrering og felles forståelse.) 
7.1.3 
Innspill om at det er for rigid at det beskrives at det bør ikke 
overstige tre liggedøgn. All erfaring tyder på at dette er for 
kort. Innspill til ny tekst er: 
«Oppholdes varighet bør være av kort varighet.» 
«Tilbudet bør/skal ivareta korte behandlingsforløp.» 
Hele dette punktet er noe uklart og bør sees på igjen etter 
2016. 
 
Kompetanse/veiledningen –  
Kommunene ønsker tilgang til kurskatalogen på SUS, noe som 
vi jobber med. 
Jæren ØHD har tilgang til intranettet – noe de er veldig 
fornøyde med. Dette henger sammen med bruken av DIPS og 
Helse Vest PC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anne 

21/15 Saker til vårt møte med Stavanger kommune: 
 Presentasjon av fagrådet og arbeidet vi driver 
 Ønsker informasjon om erfaringer og visjoner for 

tilbudet i Stavanger 
 Hvordan jobbes det for å få opp belegget? 
 Hvordan fungerer samarbeidet innad mellom 

kommunene i tilbudet og mot SUS? 
 Hva kan vi i denne gruppen bidra med?  

 

 
 
Marianne Amdal 
referent 
 


