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Møtereferat 
 
Deltakere:       
Gudrun Riska Thorsen, Elbjørg Myrene, Olaug Thingbø, Harald Bjørnestad, Øystein 
Evjen Olsen, Anne Ree Jensen, Brith Halvorsen, Jürgen Benson, Marianne Amdal 
 
Forfall:  
Bjarne Rosenblad 
 
Møteleder: Gudrun Riska Thorsen 
Møtedato:  23.4.2015  
Klokkeslett: 08.00 – 09.30 
Møtenr: 3 
Møtested: Stokka ØHD 
Arkivref: 2013/4848 -  11556/2015  

  

 

Møtereferat fagråd delavtale 4 23.4.2015 
 

Saksnr Emne  Ansvarlig 
7/15 Godkjenning av referat 

Referatet fra møte 28.1.15 ble godkjent med følgende spørsmål: 
Anne lurer på om Hå har forbedret beleggsprosent. Dette har vi ikke 
grunnlag for å svare på. 
I referatet ble det nevnt at det var komplisert å legge inn pasienter 
fra Stavanger legevakt – dette skulle Harald undersøke. Stokka ØHD 
legger nå om rutinene sine for mottak av pasienter. 

Gudrun 

8/15 Omvisning på Stokka ØHD – ved avdelingssykepleier Grete Hervik. 
Kommentar til reportasje i Stavanger Aftenblad 22.4.15: Veldig bra 
repotasje, med spennende innfallsvinkler. Fagrådet hadde ønsket å 
ha Stavanger mer på banen. 

 

9/15 Godkjenning av mandat 
Innspill til mandat – gjennomgang /innspill til revisjon 
Saken utsettes til neste møte. 

Gudrun 

10/15 Hva gjør vi for å øke bruken av sengene 
 Harald referere en rapport fra legeforeningen og KS. Den 

ligger som vedlegg til referatet. 
 Alle tilbudene jobber mye med informasjon ut til fastleger 

og legevakten. 
 Samarbeid med SUS om den geriatriske pasient- hvem kan 

til ØHD og hvem skal ikke. Tenker en slags kurspakke som 
kan settes opp årlig. Harald bringer denne saken inn til 
legeforeningen. 

 Kåre Øygard ved JØHD bruker anledningen til ha leger i 
praksisbesøk. Allmennleger må ha praksisbesøk hvert 5.år. 

 Søknad om samhandlingsmidler til en legestilling i 
akuttmottak – Dette er tenkt skal være en allmennlege som 
skal ha et år sykehuspraksis. 

 
 
 
 
 
Harald 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Side 2 av 2 
 

 Kan det være en synergi med «døgn  til dag».  Skrives ut 
tidligere eller ikke legges inn – får poliklinisk time på 
sykehuset. 

 Viktig diskusjon er om sykehuset kan snu pasientene fra 
akuttmottak ut til ØHD, eller kan legge inn pasienten fra 
sykehuset til ØHD. Dette må vurderes nøye.  

 Veldig bra at Øystein Evjen Olsen støtter opp om ØHD, og 
snakker positivt om tilbudet. Det kunne være en ide Øystein 
Evjen Olsen er med ut til fastleger. 

 Legene ved ØHD, Stavanger, ønsker innsyn i de siste 
oppdaterte  journalene pasientene har på sykehuset. 
Marianne undersøker om det er mulig å skaffe lesetilgang til 
DIPS. 

 Legene ved ØHD ønsker et telefonnummer å ringe til for å 
skaffe seg opplysningene dersom man ikke kan få 
lesetilgang. 

 ØHD opplever svært god service fra røntgen. 
 Bør være et felles dokumentasjonssystem – nasjonalt. Det 

diskuteres om dette skal  være en oppgave for fagrådet. 
 Viktig å involvere sykepleierne. Må bruke 

hospiteringsordningen mer aktivt for å bli kjent med 
hverandre sitt tilbud. 

 Man ønsker at ØHD`s status i befolkningen skal bli enda 
bedre. Det diskuteres hvordan dette skal gjøres. Et forslag er 
om man kan kontakte et profesjonelt firma som kan lage en 
kampanje ut mot leger og befolkningen generelt. Dette 
undersøkes. 

 Strand/Forsand/Hjelmeland starter 1.9.15.  
 JØHD har en brukerundersøkelse som er ute nå. 

 
 
 
1.6 skal det være ny erfaringskonferanse  på Gardemoen. Elbjørg  
oppfordrer alle som er interessert i ØHD til å delta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marianne 
 
 
Marianne 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gudrun, 
Elbjørg 
sammen med 
Grete 
 

11/15 Møteplan 
Neste møte dato 27.5.15 kl. 08.00 – 09.30 
Sandnes Helsesenter , storstue 1.etg. 
Forberedeles vil være å lese igjennom delavtale 4 for å få et 
grunnlag  til å vurdere om  noe bør revideres. 

 

 
 
Marianne Amdal 
referent 
 


