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Møtereferat 22.09.2020 
Fagråd 6, delavtale 6 – samhandling 
 
Tilstede: Else Ørstavik Hollund/ SUS/ mottaksklinikken – Evy Bue Fadnes/ Sandnes kommune – 

Anne Marie Joa/ SUS/Utdann.avd. –Bente Rossavik / SUS/kir.klinikk – Ole Christian 

Langlo / SUS/FFU – Kjetil Hustoft/ SUS/psykiatri – Hanna Sande/ Ryfylke kluster 

 
Forfall: Anita Stene/ Sokndal kommune/Dalane cluster – Stine Johansen Haaland/ Stavanger 

kommune – Elisabeth Moe/ Randaberg kommune/Jæren cluster 
  
Kopi til:  Anne Ree Jensen, kontaktperson Samhandlingsutvalget  
 
Møtetid/sted: 22. september 2020 på skype/møterom 
 
Referent: Evy Bue Fadnes 
 

 
14/20 Godkjenning av vedlagt referat 
Referatet ble godkjent. 
 
15/20 Presentasjon av «Samhandling og logistikk i pasientforløp»  

Orienteringssak. Se vedlagt presentasjon for mer informasjon. 

Siw Selver-Pedersen fra lærlingkontoret SUS, presenterte det planlagte nye deltidsstudiet med 

foreslått oppstart høst-21. 15 plasser per år.  

Initiert fra fagskolen i Rogaland. Kommunene og Helse Stavanger ble invitert med i sammensatt 

arbeidsgruppe for utvikling av innholdet i utdanningen.  

Målgruppe: Ansatte med autorisasjon eller fagbrev i helse og oppvekstfag.  

Fremtidsrettet videreutdanning for å ivareta nye behov og oppgaver innen samhandling og 

ressursstyring i pasientforløp. Praksis kan deles opp i for eksempel 5 uker i kommuner og 5 uker i 

sykehus for å erfare samhandling fra begge praksissteder. Praksis innrettes etter behov ved 

arbeidsstedet.  

 

Anne Marie har bedt om møte med fagskolen i Rogaland for å få avklart rammer og forutsetninger 

rundt studiet. Hun informerer fagrådet per epost i etterkant. 

 

16/20 Opprettelse av KS og Helse Vest prosjektgruppe Kompetanse og utdanning 

Orienteringssak v/ Anne Marie Joa. Se vedlegg. 

Tema: kompetanse, utdanning og rekruttering. Mulighetsbilde, utfordringer og utvikling i 

samarbeidet Helse Stavanger og kommunene? Utdanningssektoren må få en tydeligere bestilling på 

behov fra praksisstedene.  Viktig med bredde i grunnfagene. Ta mer i bruk digitale verktøy for 

oppfølging av studenter. Ta mer i bruk perifere kommuner for praksis.  

Anne Marie holder fagrådet orientert om videre arbeid. 

 

17/20 Master i klinisk ernæringsfysiologi (Bergen) 

Diskusjonssak v/ Anne Marie.  

Studentene må ordne praksisplassene selv. Nå er studentopptaket økt og dermed behov for flere 

praksisplasser. Utfordring med få praksisplasser for ernæringsfysiologer og godkjente veiledere. 
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Representantene i fagrådet bes kartlegge i sine clustere hvor mange ansatte en har med master i 

klinisk ernæringsfysiologi. Hvor kan en tilby praksis. Meld tilbake til Anne Marie per epost.   

 

18/20 Pandemi-veileder ift praksisstudier  

Se vedlegg. Diskusjonssak. Skal fagråd initiere ett slikt arbeid mot UiS? Forslag om at mandat for 

fagråd 6 endres til å inneholde ett par punkt om samhandling ved krisesituasjoner/pandemi. Fagråd 6 

gis i oppdrag å løse prinsipielle utfordringer på tvers av kommune/sykehus som omhandler 

kompetanse og praksis samarbeid med utdanningsinstitusjonene. Forslag tas inn i statusrapport. 

 

19/20 Statusrapport  

I henhold til aktivitetsplanen for faglig samarbeidsutvalg (tidligere samhandlingsutvalget) skal fagråd 

6 rapportere skriftlig den 7/10. Else har utarbeidet forslag til rapport som hun sender på høring til 

fagrådet. Kort frist. 

 
 
  
 
 
 


