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Fagrådets sammensetning 2021. 

Leder:  Stine Johansen Haaland, Stavanger kommune  

Sekretær:  Bente Rossavik, Kirurgisk klinikk 

Øvrige fra Helse Stavanger:   

Anne Marie Joa, FFU, Ole Christian Langlo, FFU, Else Ørstavik Hollund Mottaksklinikken, 

Kjetil Hustoft Klinikker for psykisk helsevern  

Øvrige fra kommunene:   

Elisabeth Moe – Jæren cluster, Randaberg kommune, Evy Bue Fadnes - Sandnes kommune, 

Anita Stene- Dalene,  Sokndal kommune, Hanna Sande Ryfylke cluster, Hjelmeland kommune  

Fagrådets struktur. 

Leder og sekretær velges en gang i året og vervene roterer mellom kommuner og 

helseforetaket annet hvert år.  

 Møter. 

Fagrådet har avholdt fem møter i 2021 på følgende datoer 15. januar, 23. februar, 20. april, 

24 august og 9. november. De fire første møtene var digitale på teams, mens det siste møtet 

ble avholdt på Sandnes rådhus. Fagrådet ønsker å veksle mellom å ha møter i sykehusets 

lokaler og ute i kommunene. De som er vertskap for møtet, innleder møtet med en liten 

presentasjon av sin avdeling/kommune.  

  

Saker som fagrådet har jobbet med i 2021 

Evaluering av fagråd 

Som en del av etableringen med det nye helsefelleskapet leverte fagrådene en 

egenevaluering i januar 2021. Oppsummert opplever fagråd 6 de er en god arena for å 

speile hverandre i forhold til utdanningene, for å drøfte utfordringer og løsninger for 

studenter i praksis i pandemien og for å samkjøre for å yte større påvirkningskraft i 

relevante høringsinnspill knyttet til utdanning eller kompetanseheving. Selv om rådet 



kan gi innspill, opplever en gjerne at det kan være vanskelig å finne saker, eller at 

sakene stopper opp. Rådet ønsker å bruke muligheten til å gi tydeligere, mer konkrete 

råd eller føringer knyttet til kompetanseheving og felles måloppnåelse i tråd med 

nasjonale føringer og krav. I tillegg ønsker rådet å skape tettere dialog mellom 

kommune og spesialisthelsetjenesten for å melde behov for kompetanse/veiledning og 

spesialisthelsetjenesten. 

 

Samhandling med UIS 

Oppfølging av studenter i pandemien. Fagrådet har fortsatt samhandling på tvers og 

med UIS for å finne gode løsninger knyttet til studenter i praksis, både når det gjelder 
krav om testing, arbeid på tvers, fravær og digital veiledning. 

Fagrådet er opptatt av å diskutere og løse utfordringer med økt behov for 

praksisplasser og forståelse av god praksis i sykehuset og kommunene.  

 

Arena og plattformer for kompetansedeling 

For å få kunnskap om hvordan sykehus og kommune arbeider med kompetanseheving 

har ulike plattformer eller løsninger som benyttes for kurs og kompetanseheving blitt 

presentert. Mange kommuner samhandler på tvers og deler kurs og kompetanseheving, 

men kommunene har ulike løsninger de benytter. Digitale løsninger gjør det lettere å 

dele mer på tvers. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) som på 

oppdrag fra helsedirektoratet jobber med kompetanseheving i kommunen og 

Helsecampus som arena har presentert seg som samhandlings aktører som kanskje 

kunne blitt brukt mer aktivt på tvers. 

Fagrådet har startet et arbeid med å få en oppdatert oversikt over hvilke fagnettverk 

som er aktive lokalt og regionalt. Fagrådet har i oppgave å ha en oversikt over disse, og 
gjerne peke på områder hvor det mangler gode arena for kompetansedeling. 

 

Videre arbeid 

Få en oppdatert oversikt over nettverk og arena for kompetanseutveksling og 

kompetanseheving på tvers. Vurdere hvordan disse kan benyttes i det videre arbeidet i 

helsefelleksapene med de prioriterte tjenesteområdene, eventuelt om det bør opprettes 
nye. 

Rådet mener det er behov for å etablere et trepartssamarbeid mellom kommune, 
sykehus og utdanningsinstitusjoner som er i tråd med helsefelleskapet.  

Rådet ønsker å invitere inn og etablere tettere samarbeid med andre 

utdanningsinstitusjoner for andre profesjonsutdanninger i tillegg til sykepleie. 

 


