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Møtereferat 
 
Deltakere:       
Fra HF: Marianne Amdal, Brith Halvorsen, Jürgen Benson, Anne Ree 
Jensen, Øystein Evjen Olsen 
Fra kommunene: Bjarne Rosenblad, Eldbjørg Myhrene, Gudrun Riska 
Thorsen 
 
Forfall: Harald Bjørnestad, Olaug Thingbø 
 
Kopimottakere: Samhandlingsutvalget  v/ sekretær 
 
Møteleder: Marianne Amdal  
Møtedato:  17.12.2014 
Klokkeslett: 09.00 – 10.30 
Møtenr: 1 
Møtested: Helse Stavanger HF 
Arkivref: 2013/4848 -  99149/2014  

  

 

Møtereferat fagråd delavtale 4 
 

Emne  Ansvarlig 
Samhandlingsutvalget har bestemt at det skal opprettes 
fagråd til hver delavtale for å kunne følge opp og forbedre 
avtalene i praksis. Man skal også gi innspill til eventuelle 
revisjoner. Dette følger av mandatet som var vedlagt 
møteinnkallingen. 
 
Møtet startet med en presentasjonsrunde, hvor det ble 
presisert at kommunerepresentantene skal forholde seg til 
hvert sitt kommunecluster. Fagrådet er partssammensatt på 
samme måte som Samhandlingsutvalget, og det er et viktig 
prinsipp for å være likeverdige parter. 
 
Tiden for øvrig ble brukt på å diskutere kommunal 
øyeblikkelighjelp døgnplasser(KØH) på generelt grunnlag. 
Mange tema ble berørt, men ett hovedområde var hvordan 
man skal få opp beleggsprosenten i sengene. Dette er en 
utfordring for alle tilbudene, og viktig for driften i 
Helseforetaket. 
Det ble også diskutert hvordan fagrådet skal jobbe fremover, 
og hva som skal være hovedfokus. Det er enighet om at man 
må ha faglig perspektiv, og at økonomiske spørsmål ikke skal 
stå i første rekke.  
Gruppen mener at der er mye å lære av hverandre – og at det 
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er viktig å diskutere hvordan Helseforetaket kan bidra inn i de 
kommunale tilbudene. 
Det ble spurt om lege ved Jæren øyeblikkelig hjelp, Kåre 
Øygarden, kunne delta på neste møte, noe som ble godkjent. 
Det er imidlertid et viktig prinsipp at man skal være 
likeverdige parter, slik at dette gjelder kun for førstkommende 
møte. 
 
Vedtak: 

 Gudrun Riska Thorsen ble valgt til leder 
 Neste møte 28.1.2015 kl.08.00-09.30 på Jæren 

Øyeblikkelig hjelp på Klepp 
 Agenda på møtet:  

Gjennomgå eksiterende fagprosedyrer i de forskjellige 
ØHD tilbudene, og fagprosedyrer som er laget på 
legevaktene for å understøtte bruken av ØHD i 
kommunene. 
Disse skal i sin helhet sendes til Gudrun Riska Thorsen 
gudrun.riska.thorsen@sandnes.kommune.no 
Innen 19.1.2015 
 
Utarbeide mandat 
 
Mandat og referat sendes til Samhandlingsutvalget ved 
sekretær. 

 
 
 

 
 
Marianne Amdal 
referent 
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