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Møtereferat 
 
Deltakere:       
Gudrun Riska Thorsen, Elbjørg Myrene, Olaug Thingbø, Harald Bjørnestad, Bjarne 
Rosenblad, Øystein Evjen Olsen, Anne Ree Jensen, Brith Halvorsen, Marianne Amdal, 
Kåre Øygarden ( lege JØHD, tilstede som observatør) 
 
Forfall: Jürgen Benson 
 
 
Møteleder: Gudrun Riska Thorsen 
Møtedato:  28.1.2015  
Klokkeslett: 08.00 – 09.30 
Møtenr: 2 
Møtested: Jæren ØHD 
Arkivref: 2013/4848 -  11556/2015  

  

 

Møtereferat fagråd delavtale 4 28.1.2015 
 

Saksnr Emne  Ansvarlig 
1/15 Godkjenning av referat 

Referatet fra møte 17.12.14 ble godkjent uten kommentar 
Gudrun 

2/15 Man starter møte med at Kåre Øygarden presiserer at han er 
tilstede som observatør. Han gir etterpå en kort presentasjon 
av tilbudet Jæren ØHD. 
Er samarbeid mellom fire kommuner: Klepp, Time, Gjesdal og 
Sandes.  

 Har til sammen 12 senger, som brukes fleksibelt.  
 50 % beleggsprosent i 2014, 79 % siste 30 dager. 

Økningen kan skyldes mange ting, bl.a. naturlig sesong 
variasjon. 

 Fordelingen mellom kommunene har jevnet seg ut. 
 Liggetid i gjennomsnitt 4 døgn. Det presiseres at JØHD 

oppfatter at 3 dagers liggetid ikke er hensiktsmessig i 
forhold til pasientene som blir innlagt. 50 % er over 80 
år, og ofte veldig syke. 

 Flertallet av pasientene skrives ut til hjemmet 
Der er noen poeng som Kåre Øygarden mener er viktig å ha 
fokus på for å få til en vellykket drift. Det er bl.a.  

 Fleksibel bruk av senger (for å hindre at pasienter blir 
avvist) 

 Enkelt for legene å legge pasienten inn (forslag til 
behandlingsplaner) 

 Raske epikriser som inneholder tilbakemeldinger til 
innleggende lege. 
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Jæren ØHD har også åpnet for at pasienter som henvises til 
akuttpoliklinikk, men som ikke trenger innleggelse i 
spesialisthelsetjenesten, kan legges inn i tilbudet direkte fra 
poliklinikken. Dette er en ordning som er god for pasienten og 
sykehuset, og ønske fra sykehuset er at alle ØHD tilbudene 
kunne innføre dette. 
Mange som skal starte opp tilbud er opptatt av 
eksklusjonskriterier, JØHD understreker at det viktigere å 
være imøtekommende og åpne i en oppstartsfase. Når 
belegget blir høyere kan man være strengere med hvilke 
pasienter som passer inn i tilbudet. 
 
Hå kommune ØHD: har 2 senger som brukes fleksibelt med 
korttidsplassene. Der sliter man med at legene ofte legger 
pasienter inn i tilbudet som egentlig skulle ha en korttidsplass. 
 
Randaberg og Sola har til sammen 3senger som er plassert på 
Stavanger ØHD, Stokka sykehjem. Disse er foreløpig veldig lite 
brukt. 
 
Kvitsøy har ikke opprettet tilbud 
 
Eigersund er vertskommune for Sokndal og Lund.( Lund har 
også avtale med Helse Sør). Har til sammen 2,6 senger.  
Innleggende lege lager behandlingsplan, og der går automatisk 
en melding til vaktlegen for tilbudet når en ny pasient blir lagt 
inn. 
Bjerkreim har startet opp en seng alene. 
 
Stavanger har fire senger på Stokka sykehjem, er 
vertskommune for Sola og Randaberg som har til sammen tre 
senger. Stavanger har også to senger som er plassert på 
legevakten og benyttes kun av legevaktslegene.  
Sengene på Stokka blir ikke brukt fleksibelt mellom 
kommunene.  
Beleggsprosenten på de fire sengene varierer mellom 35 og 
77 %. Det er besluttet at man skal øke antall senger når 
beleggsprosenten i de fire sengene ligger stabilt på 70 %. 
Det jobbes kontinuerlig for å få opp bruken av sengene. 
 
Kommentar fra SUS om at vi har blitt informert om at det er 
spesielt komplisert å legge inn pasienter fra legevakten til 
Stokka ØHD, uten at SUS kan gjøre helt rede for hva problemet 
bestod i. Harald Bjørnestad undersøker saken. 

3/15 Godkjenning av mandat 
Mandatet godkjennes. 

Gudrun 

4/15 Gjennomgang av fagprosedyrene 
Det ble ikke foretatt en gjennomgang av prosedyrene og 
rutinene. Alle hadde lest igjennom mye av de utsendte 
dokumentene på forhånd, og var veldig enige om at det var 
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nyttig å dele informasjon og arbeidsmetoder. Flere uttrykte at 
de hadde drøftet disse i egne tilbud, og så på muligheter til å 
endre egen praksis. 
Strand kommune skal sammen med Hjelmeland og Forsand 
starte opp ØHD 1.9.15, og syntes det var veldig nyttig å ha de 
utsendte fagprosedyrene som utgangspunkt for eget arbeid. 

5/15 Videre arbeid for fagrådet 
Vi må jobbe for at tilbudene skal bli bedre kjent i 
befolkningen, øke forståelsen og tryggheten for tilbudet hos 
fastlegene og legevaktslegene, sørge for å gjøre det enkelt å 
legge pasienten inn i ØHD, rutiner som sørger for gode og 
trygge retningslinjer for behandling, og rask epikrise. 
 
Hver kommune jobber kontinuerlig med disse tingene, og 
spesielt med tanke på hvordan man skal markedsføre tilbudet 
overfor befolkningen og legene. 
 
Sykehuset og de kommunale ØHD tilbudene ønsker å stå 
sammen for å fronte dette tilbudet. Vi er alle overbevist om at 
dette er et like godt eller bedre tilbud for mange pasienter. 
Gudrun kontakter media – og forsøker å få en sak i avisen. 
Harald skal gi tilbakemelding på hvem som stiller opp fra 
Stavanger kommunen, og Brith skal gi tilbakemelding om 
hvem som stiller fra medisinsk divisjon. 
 
Det pågår et arbeid mellom Helse Stavanger og Stavanger 
kommune der man ser på diverse tiltak for å øke bruken av 
ØHD sengene. Et av forslagene som er kommet frem der er 
konfereringsplikt for pasienter over 80 år. Ønsker å diskutere 
effekten av det i neste møte. 
 
Mandatet tilsier at man skal gjennomgå avtalen, og evt. 
komme med innspill til revisjon. Dette settes opp som sak på 
neste møte. 

 

6/15 Møteplan 
Neste møte dato 23.4.15 kl. 14.00 – 15.30 
Sted Stokka ØHD. Harald inviterer nøkkelpersoner fra tilbudet 
inn som observatører. De får 10 min til å presentere sitt tilbud 
i starten av møtet. 

 

 
 
Marianne Amdal 
referent 
 


