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Møtereferat 
 
Deltakere:       
Gudrun Riska Thorsen, Elbjørg Myrene, Olaug Thingbø, Øystein Evjen Olsen, Anne 
Ree Jensen, Brith Halvorsen, Marianne Amdal 
 
Forfall:  
Bjarne Rosenblad, Harald Bjørnestad,Jurgen Benson,  
 
Møteleder: Gudrun Riska Thorsen 
Møtedato:  27.5.2015  
Klokkeslett: 08.00 – 09.30 
Møtenr: 4 
Møtested: Sandnes Helsehus 
Arkivref: 2013/4848 -  11556/2015  

  

 

Møtereferat fagråd delavtale 4 27.5.2015 
 

Saksnr Emne  Ansvarlig 
12/15 Godkjenning av referat 

Referatet fra møte 23.4.15 ble godkjent. 
Gudrun 

13/15 Stokka ØHD har vært på studiebesøk til Jæren ØHD. Flere saker ble 
diskutert. 
Stavanger har økt sengeantallet fra 4 til 6 på Stokka. Der er ingen 
fleksibel bruk av sengene mellom Sola, Randaberg og Stavanger. 
Fagrådet mener at det er ønskelig med større fleksibel bruk av 
sengene. 
Fagrådet vil be om et møte med kommunene sine ØHD tilbud og 
ansatte i stabsfunksjoner som jobber med dette, for å lære mer om 
prosessene. Vi starter med å be om et møte med  Stavanger 
/Sola/Randaberg. Deretter ønsker vi tilsvarende med de andre ØHD 
tilbudene.  
Øystein Evjen Olsen skal inn i allmenlegeutvalget i Sandnes og 
snakke om ØHjelp senger sammen med Kåre Øygarden. Fagrådet 
mener at informasjon til  almennlegeutvalget også i andre 
kommuner kunne være med på å øke bruken av sengene. Viktig at 
kommunene er aktive når det gjelder å få ut informasjon om 
tilbudene til fastleger og legevaktsleger. 
Ved ØHD tilbudet som starter opp den 1.9 i kommunene Strand , 
Forsand og Hjelmeland går man inn for å bruke behandlingsplaner 
på samme måte som de gjør på Jæren ØHD. Dette ble veldig godt 
mottatt av legene der. Dette ble imidlertid møtt med skepsis fra 
Stavanger. De stilte spørsmålstegn ved de juridiske sidene av dette.  
Sandnes legevakt ønsker seg enkle kort med beskrivelse av tilbudet 
og veibeskrivelse. Dette kan være nyttig både for pasientene og for 
pårørende. 
Pasienten betaler selv for transport til og fra. Mange har frikort. 

 

14/15 Godkjenning av mandat Gudrun 
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Innspill til mandat – gjennomgang /innspill til revisjon 
Saken utsatt til eget møte 2.9.15. 

15/15 Hva gjør vi for å øke bruken av sengene oppfølging fra sist møte. 
. 

 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. 

Dette er svaret som jeg fikk fra ove Nordtokke og som jeg har sendt 
videre til Harald: 
«Ja, det er teknisk mulig. 

Helse Bergen hadde denne avtalen med Fjell kommune, men de 

tilbakemeldinger som jeg har fått tyder på at dette ikke fungerer 

tilfredsstillende. Først og fremst fordi det er vanskelig å orientere seg i et 

journalsystem som man ikke bruker (DIPS). 

Jeg synes Harald burde kontakte Fjell kommune å få deres 

tilbakemeldinger om dette.Dersom det fremdeles er aktuelt må 

Stavanger kommune komme med en formell henvendelse for å inngå 

avtale.» 

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

Har undersøkt litt i foretaket, og det er vanskelig å se for seg hvem 
som skal betjene en telefon som  legene skal ringe til for å skaffe seg 
opplysninger om en pasient. Det som er tilbakemeldingen er at man 
må følge de vanlige konfereringsrutinene. Ringer da via 
sentralbordet, og blir satt over til vakthavende på den respektive 
divisjonen. 
 

 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. 

Gudrun har undersøkt litt hos noen få pr byrå. Har ikke fått noe 
særlig respons. Elbjørg tar dette opp på erfaringskonferansen som 
skal være på Gardermoen 1.6.15.  
Olaug har fått et veldig bra og positivt oppslag i lokalavisen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marianne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marianne 
 
 
 
 
 
 
Gudrun, 
Elbjørg 
sammen med 
Grete 
 

15/15 Samhandlingslege i akuttmottak. 
Formålet med stillingen er å ansette en lege i akutt mottak som kan 
bidra til at de komunale ØHD sengene blir brukt mer. En av 
oppgavenene vil være å ta imot pasienter i akuttmottak, og i den 
forbindelse samle data som kan presenteres i forskjellige fora. En 
annen del av stillingen vil være å møte kommunene. Det er viktig at 
kommunene får et eierskap til denne stillingen. Stavanger kommune 
betaler lønn for halv stilling, mens sykehuset har fått tilslag fra 
Helse Vest på samhandlingsmidler på resten av stillingen. 
Det er foreløpig ikke utarbeidet et mandat, men det jobbes med 
utlysnings tekst, og i den forbindelse en stillingsbeskrivelse. 
Marianne undersøker om der er arbeid i gang med mandat.  
Det er viktig at legen som ansettes er lege med erfaring . Må være på  
nivå med fastlegene. Viktig at vedkommende gjør seg kjent med de  
forskjellige Ø-hjelps tilbudene. Dette fordi de er forskjellige og 
dermed har forskjellig utgangspunkt for å hvilke pasienter som kan 
tas imot. 
Jæren ØHD har fagråd – det ville være naturlig at en lege i denne 
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stillingen skulle være med der. De andre tilbudene har også 
samarbeidsforum som kan være aktuelle. Målet er å starte opp 1. 
september. Direktør for medisinsk divisjon undersøker om dette 
kan være et spesialiserings år. 

16/15 Vi satser på 3 møter i høst. 
2.9.15 på sykehuset  8.00 – 09.30 – gjennomgang av delavtalen 
14.10.15 Vi inviterer til møte med stabene i Stavanger/Sola 
/Randaberg 
25.11.15 Fagråd på Strand - Jonsokberget 
 Ønsker deretter å møte med stabene i de resterende kommunene 
etter nyttår. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Marianne Amdal 
referent 
 


