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Møtereferat 
 
Deltakere:       
Marianne Amdal, Brith Halvorsen, Gudrun Riska Thorsen, Olaug Thingbø, Elbjørg 
Myrene, Marit Apeland Alfsvåg ( stedfortreder for Harald Bjørnestad),  
Under sak 22/15 deltok også Hanne Sandanger, Cecilie Kaada, Anne Moi Bø, Grete 
Hervik, Elisabeth Sortland Sande, Ole Bernt Lenning 
 
Forfall: Anne Ree Jensen, Øystein Evjen Olsen, Harald Bjørnestad, Bjarne Rosenblad, 
Jürgen Benson 
 
Møteleder: Gudrun Riska Thorsen 
Møtedato:  14.10.2015 
Klokkeslett: 08.00 – 09.30 
Møtenr: 6 
Møtested: Stokka Sykehjem,  
Arkivref: 2014/1512 -  100178/2015  

  

 

Møtereferat fagråd delavtale 4 14.10.2015 
 

Saksnr Emne  Ansvarlig 
22/15 Møte med Stavanger kommune angående Ø-hjelps drift 

Gudrun redegjorde kort for fagrådets sammensetning og 
arbeid så langt.  

Informasjon fra Stavanger kommune angående ø-
hjelpstilbudet. En jobber mye med å optimalisere tilbudet de 
har på Stokka sykehjem. De driver et tilbud som også omfatter 
2 senger fra Sola kommune og 1 seng fra Randaberg 
kommune. Begge disse kommunene er i en prosess der de ser 
på om det er aktuelt å plassere sengene i egne kommuner. 
Dersom dette blir aktuelt vil naturlig nok avtalene med 
Stavanger sies opp. 

Man er spent på hvordan økonomien vil bli fra neste år, da 
finansieringen skjer via rammefinansiering. Pengene er tatt ut 
av sykehuset og overført til kommunene.  Dette gjør at  
helseforetakene vil følge veldig nøye med på bl.a. 
beleggsprosent i sengene i alle kommunene. De som driver 
KØH tilbudene er også spent på om pengene til kommunene 
blir øremerkede midler. Signalene går ut på at man vil få de 
samme beløpene som tidligere. 

Stavanger kommune diskuterer pasientgrunnlaget, og om de 
beregningene som ble gjort på antall senger i kommunene var 
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riktig. Dette på bakgrunn av at alle kommuner sliter med lav 
beleggsprosent. 

Noen fastleger er gode på å bruke sengene, mens andre aldri 
har tatt sengene i bruk. Forslag om at når man er rundt og 
informerer om tilbudet i allmenlegeutvalgene så kan de som 
er gode på dette nevnes ved navn.  Statistikk om hvem som 
legger inn i KAD sengene kan også vises.  

Stavanger kommune har gjennomført tiltak for å øke bruken. 
Eksempler er: nye brosjyrer som deles ut til fastlegekontorene 
og endringer i innleggelses rutiner. Har laget ferdige 
behandlingsplaner som tilbys innleggende lege. ( Hanne 
sender de nye rutinene og behandlingsplanene til Marianne). 
Informasjon i almennlegeutvalget. Det neste skrittet vil være å 
ha informasjonsrunder på legekontorene. Man har i tillegg 
ansatt ny lege i 100 % stilling og har nå 1,6 årsverk for leger. 
Og det jobbes med å få lesetilgang til DIPS. 

Diskusjon rundt diagnostisk sløyfe/sløyfe via sykehuset. Flere 
leger har ytret ønske om det. Sykehuset ønsker i første 
omgang ikke å legge pasienter inn fra akuttmottak. Vi vil få 
like mange pasienter i mottak, arbeidsmengden rundt 
innleggelse forflyttes fra fastlege til sykehuslege samt at 
pasientene får et ekstra stopp på veien. Marit Alfsvåg mener 
også at det er viktig å holde på de kriteriene som opprinnelig 
var satt. Særlig det kriteriet som sier at det er fastlege eller 
legevaktslege som kan legge pasienter inn i sengene. Det må 
være lege som kjenner pasienten som legger inn i KØH 
tilbudet.  Dette kom også tydelig frem da Jæren ØHD la frem 
forslag om at alle tilbudene skulle bli enige om at 
pasientgruppen som var henvist til akuttpoliklinikk med 
mistanke om brudd, hvor dette var negativt eller kun skulle 
behandles konservativt kunne legges inn i KØH. Stavanger 
kommune var i utgangspunktet ikke villige til å se på rutiner i 
forhold til disse pasientene, mens de andre i møtet synes dette 
var en god ide. Øvrige kommunale og SUS representanter 
syntes det ville være klokt å starte med en pasientkategori, og 
så høste erfaringer fra det i videre arbeid. Jæren ØHD har 
allerede laget en rutine som henger lett synlig på 
akuttpoliklinikk – og som alle parter er veldig fornøyd med. 

Det kommer frem i møtet at det blir lagt pasienter i sengene 
som i utgangspunktet trenger et høyere omsorgsnivå – 
heldøgns plass – i kommunen (Stavanger). Dette blokkerer av 
og til senger slik at man kan oppleve at der ikke er ledig plass i 
KØH tilbudet når fastlegene ønsker å legge inn. 

Konklusjonen i møtet er at Stavanger kommune jobber mye og 
godt med å få opp bruken av sengene. Mange tiltak er allerede 
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gjort, men det kommer i tillegg frem forslag om å bruke 
lokalaviser / bydelsaviser for å opplyse befolkningen 
ytterligere om tilbudet. 
Både fastlegene og sykehuset er av den oppfatting at der er 
nok pasienter til å fylle sengene, og undersøkelsen som ble 
gjort i akuttmottak i januar 2014 understøtter også dette. 
 
Videre tenker Stavanger kommune å foreta en 
pasientundersøkelse. 
 
 

23/15 Godkjenning av referat fra 2.9.2015 
Referatet godkjennes med følgende kommentarer: 
 
Felles registrering – settes opp på neste møte 
 
Vanskelig å sammenlikne beleggsprosent fordi Stavanger ikke 
har opprettet alle sengene. 
Svar på antall innlagte hyperemesis pasienter kom i mail, og 
er som følger: 
«I 2014 var det 79 innlagte pasienter som følge av hyperemesis. 
I hovedsak møtes pasientgruppen poliklinisk. Dersom de trenger 
innleggelse så har det vært på 4AC (de 79 i 2014). Disse er jo da 
særlig dårlige og trenger mer «oppfølging» enn de polikliniske. 
Noen polikliniske blir fulgt opp når de samtidig «bor» på 
hotellet. Det er ikke noe i veien for at noen kan benytte seg av 
KØH. Samtidig må vi ikke «sykeliggjøre» de pasienter som ikke 
behøver innleggelse ved å gi dem et tilbud ved KØH. Antallet 
som legges inn er jo «svært» lavt og utgjør lite i det store bildet. 
Enig med deg i at andre pasienter bør prioriteres til KØH-
plassene. Vi er likevel åpne for en diskusjon om å «flytte» noen 
til KØH dersom det er ønskelig.» ( fra Divisjonsdirektør Henning 
Garsjø). 
I tillegg kommer cirka 17 pasienter pr. måned som er 
dagpasienter   
 
I tillegg Ca. 17 pasienter pr måned (200 pr år) som er 
dagpasienter på sykehuset. 
Jæren ØHD har hatt en økning fra 5 pasienter ved forrige 
rapportering til 21 pasienter ved denne rapporteringen 
innenfor denne pasientkategorien. 
 
Dette er en gruppe pasienter som der er liten risiko ved å 
legge inn/behandle ved KØH.  
 

Gudrun 

26/15 Neste møte skal være på Strand den 25.11.15 kl.08.15 
KØH er lokalisert på Jonsokberget, Jørpeland. 
Ferje fra Stavanger til Tau kl. 07.20 
Ferje fra Lauvik til Oanes kl. 7.45 
Alle vil da være på Jonsokberget cirka 08.15 
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27/15 Eventuelt 
Nyansatt samhandlingslege, Svein Reidar Kjosavik 
innviteres inn til neste møte. 
  

 

 
 
Marianne Amdal 
referent 
 


