
Rapport til samhandlingsutvalget fagråd delavtale 4, oktober 2015 

  

 
1. Mandat: 

Fagrådet skal følge opp avtalen i praksis, vurdere å bidra til at avtalen fungerer, gi innspill 

til Samhandlingsutvalget dersom det er behov for endringer. Fagrådet rapporterer årlig til 

Samhandlingsutvalget i tråd med Samhandlingsutvalgets aktivitetsplan. Gruppen blir selv 

enig om arbeidsform. 

 

2. Fagrådets sammensetning: 

 
Kommunene: 

 Gudrun Riska Thorsen, Sandnes, Leder fagrådet 

 Olaug Thingbø, Strand, Hjelmeland, Finnøy, Forsand  

 Bjarne Rosenblad, Eigersund, Sokndal, Lund, Bjerkreim 

 Elbjørg Myrene, Gjesdal, Hå, Time, Klepp, Randaberg, Sola, Kvitsøy og 

Rennesøy 

 Harald Bjørnestad, Stavanger 

 

Helseforetaket: 

 Øystein Evjen Olsen, Medisinsk service divisjon 

 Anne Ree Jensen, Kirurgisk divisjon 

 Brith Halvorsen, Medisinsk divisjon 

 Jürgen Benson, Legetjenesten 

 Marianne Amdal, FFU, sekretær 

 

3. Fagrådets struktur 
Fagrådet bestemmer møter etter behov, minimum ett i halvåret 

 

Fagrådet har avholdt fem møter i perioden 17.12.14 – 2.9.15. Alle referater er sendt til 

samhandlingsutvalgets sekretær og er publisert på samhandlingsseksjonens internett side 

www.sus/samhandling 

  

Hovedpunkter: 

Hovedfokus er at vi ønsker at beleggsprosenten i de forskjellige tilbudene skal gå opp. Både 

representantene fra sykehuset og fra kommunene er enige om at de kommunale tilbudene er 

like gode og bedre for mange pasienter enn sykehusinnleggelse. Vi har hatt mange gode 

diskusjoner rundt hvilke virkemidler som skal som kan brukes for å få dette til. Noen av 

sakene som vi har jobbet med er: 

 Deling av erfaringer gjennom å dele prosedyrer og informasjon om hverandres 

tilbud 

 Møtene avholdes på forskjellige ØH tilbud hvor man har fått omvisning og 

informasjon fra ansvarlige ved tilbudet. Vært på Jæren ØHD, og Stokka ØHD, 

planlagt møte på Strand i november 

 Reportasje i avisen. Viktig for å gjøre befolkningen oppmerksomme på at dette er 

et alternativ som finnes. 

http://www.sus/samhandling


 Gjennomgang av avtalen. Vi er enige om at avtalen er god i sin nåværende form, 

og at den har fungert bra. Imidlertid er der flere spørsmål om hva som skjer i 2016. 

Vi avventer derfor mer informasjon fra departementet, og gjennomgår deretter 

avtalen igjen når det er avklart. 

 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. Der er 

planlagt et møte med Stavanger /Sola/ Randaberg i oktober. Deretter ønsker vi 

tilsvarende med de andre ØHD tilbudene. 

 Øystein Evjen Olsen har vært i allmenlegeutvalget i Sandnes og snakket om Ø-

Hjelp senger sammen med Kåre Øygarden 
 

 

 

 

Vi er et fagråd som jobber godt sammen. Mener at vi har en tett tilknytning til de eksisterende 

tilbudene. Vi er spent på hva som skjer etter 2015. Kommunene er spent på hvordan 

finansieringen vil bli, og helseforetaket er spent på om pengene som tas ut av foretaket vil 

føre til færre innleggelser.  
 
 

 

 

Statusrapporteringen inneholder oversikt over følgende: 

Oversikt over:   

1. Mandat  

2. Fagrådets sammensetning 

3. Fagrådets struktur 

4. Antall møter som har vært avholdt 

5. Saker som fagrådet har jobbet med, og status på dette. 

6. Resultat av gjennomgang av avtalen for evaluering og evt. revidering, jfr overordnet 

samarbeidsavtale pkt.14 

7. Råd fra faggruppen til Samhandlingsutvalget 

   

   

 

 

  


