
Møtereferat 
Fagråd 6, delavtale 6 – samhandling 
 
 
Tilstede: Evy Bue Fadnes – Sandnes kommune, Stine Johansen Haaland - Stavanger kommune, 

Elisabeth Sortland Sande - Randaberg kommune/Jæren cluster, Anne Margit Ur - 
Strand kommune/Ryfylke cluster, Ole Christian Langlo SUS/FFU, Jorun Tronerud 
SUS/med.avd., Bente Rossavik SUS/kir.klinikk 

  og Anne Marie Joa SUS/Utdann.avd. 
 
Forfall: Anita Stene – Sokndal kommune/Dalane cluster, Anne Marki – SUS/mottaksklinikken 
 
Kopi til:  Anne Ree Jensen, kontaktperson Samhandlingsutvalget. 
 
Møtetid/sted: Torsdag 29. august 2019, kl. 12.00 – 14.30, internatbygget, 4.etg. SUS. 
 
Referent: Anne Marie Joa 
 

 

 
Gjennomgang forrige møtereferat og dagens saksliste 
 
SUS opplyste om at man følger opp tidligere eventuelt sak/spørsmål fra kommunene og etterspør 
webinar- og undervisningsfilm-muligheter og lignende internt på SUS. Vil komme tilbake til dette i 
neste møte. 

 
For øvrig ingen merknader. 
 
 
Presentasjon fra arbeidsgruppe UiS, Helsefakultetet – arbeidet med å implementere RETHOS i 
sykepleierutdanningen.  
 
UiS sin arbeidsgruppe var representert ved Bodil Bø Våga og Marie Undheim, og de ga en kort 
presentasjon av arbeidet ved helsefakultetet. Samt tok opp temaområder og spørsmål som de ønsker 
at fagrådets medlemmer tar med seg tilbake til sine klynger/virksomheter for å diskutere og 
forberede til samlingen i september.  
 
UiS planlegger halvdags dialogmøtet/fellessamlingen til 26. september fra lunsj og utover. Nærmere 
invitasjon vil komme til kommunene og SUS. UiS etterspurte og fikk innspill på hvem som bør 
inviteres. Kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten inviteres sammen. Inntil 40 deltakere. 
 
Invitasjonen går fra UiS kontaktpersoner for praksis ute, med kopi til fagrådets medlemmer, til SUS, 
og til de kommunene som UiS har avtale med. 
 
Mandat/oppdraget til UiS er at retningslinjene blir implementert i utdanningen, med frist for 
innsending 15.nov. 
 
UiS gjennomgikk: 
Forskrift for felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanningene. Oppsummert ved: 

- Formålet med utdanningen 



- Forskriftens virkeområde og formål 
- Kompetanseområder 
- Studiets oppbygning 
- Praksisstudier. UiS har ikke foreslått å endre ved strukturen for praksis gjennom studiet. 
- Ikrafttredelse 
- Forutbestemte strukturer. 117 av totalt 180 er forutbestemt. 
- Om prosessen. LUB – læringsutbyttemålene. Innhold de ulike årene. Studieprogram-

strukturen. Innspill fra studenter og praksis. Utforming av emnebeskrivelser.  
- Strukturforslag, 1., 2. og 3. år. 

 
Spørsmål til diskusjon, som UiS ønsker belyst nærmere i dialogmøtet 26.sept.:      

 Studiet sin struktur: 
 Kva tenker praksisfeltet rundt opprettholdelse av dagens praksis-struktur i bachelor i 

sjukepleie, UiS? 
 

 §22 – studiets oppbygning skal sikre sammenheng og progresjon og skal sikre integrering 
mellom teori og praksis på en måte som understøtter læringsutbyttebeskrivelsene 

 Hvordan jobbe for enda tettere integrasjon mellom teori og praksis i de kliniske studiene? 
 

 §22 – gjennomgående temaer skal være: etikk, pasientsikkerhet, kommunikasjon, 
samhandling og ledelse.  

 Hvordan kan/skal de gjennomgående temaene i utdanninga være synlig i de kliniske 
studiene? 
 
 

353 nye studenter er tatt opp til studiestart august 2019, og UiS har nå til sammen over 900 
sykepleiestudenter over de 3 studieårene. 
 
UiS foretok en omfattende revisjon av studieprogrammet i 2014. Programstrukturen finner de 
fortsatt hensiktsmessig og foreslår at den beholdes. 
 
Faglig profil på utdanningen – se Helsefakultetets nettside, sykepleierutdanningen. 
------- 
Drøfting i fagrådet etter presentasjonen. Et par spørsmål ble formulert og oversendes til UiS ved 
fagrådets leder: 

 Er det en forventning om at en større del av teorien skal integreres i praksis - hva menes med det 
som UiS foreslår? Betyr det at det legges mer ansvar på praksisfeltet? Fagrådet opplever et 
behov for en avklaring etter presentasjonen og informasjonen som ble gitt fra UiS sin side. 

 Hvordan sikre at praksis og teori er samkjørt i størst mulig grad? Sikre at sluttkompetansen/ 
output er i tråd med det det aktuelle pasient-/brukerbehovet i praksis etter avsluttet studie. 

 Hvordan sikre at kunnskapsutviklingen og sentrale føringer/nasjonale helsefaglige føringer 
ivaretas i teoriformidlingen likeså vel som i praksis? Og hvilke endringer må da til for å kunne 
være ajour i både teori- og praksisdelen? 

Leder oversender spørsmålsstillingene til UiS. 
 
 
Barn som pårørende – hvordan følges dette opp på SUS og i kommunene – behov for 
kompetansehevingstiltak?  
Presentasjon og informasjon ved Gro Christine Peck, leder for «Barn som pårørende» ved SUS, også 
leder av FOU enheten for de psykiatriske klinikkene på SUS. 
 



Peck viste innledningsvis en kort film, samt ga en presentasjon om temaet og rutiner/prosedyrer mm 
ved SUS.  

 Informasjon er tilgjengelig på SUS sin internettside.  

 SUS har to samlinger i året for barneansvarlige i klinikkene/sengepostene, samt har regionale 
grupper. 

 Sentralt personell i kommunene er: 
- Helsesykepleierne 
- Fastlegene 

 Pakkeforløpene, her er barn som pårørende integrert, representerer en tydelig forbedring. 

 Barneansvarlige, er lovhjemlet for spes.helsetjenesten, ikke for kommunene. Enkelte kommuner 
har likevel oppnevnt barneansvarlige. 

 «Småbarnsdagen», fagdag 5. november, invitasjon sendt ut til kommunene.   

 Kontaktnett, lokalt, regionalt og nasjonalt.  

 «Mot til å se, evne til å handle», er en årlig konferanse. 
Presentasjonen vedlegges referatet.  
 
Fagrådet drøftet etterpå angående videre oppfølging: 

- Holdes varmt, de enkelte medlemmer av fagrådet tar informasjonen med seg tilbake til eget 
arbeid videre. Etterser at rutiner er oppdatert. 

- Fagråd delavtale 3 og 5 om inn og utskriving fra spesialisthelsetjenesten;  Fagråd 6   
informerer disse om at dagens tema har funnet sted.    (Anne Marie) 

- Informasjon om barn som pårørende bør sikres i overganger mellom tjenestene.  
  

 
Valg av leder og sekretær, for neste periode/år.  

- Anita Stene, sekretær - har sagt seg villig. Oppnevnes. 
- Leder; SUS avklarer til neste møte. 
- Jorun Tronerud meldte endring i representant fra medisinsk avdeling. Navn kommer. 

 

 
Eventuelt 

 Skriftlig rapport til Samhandlingsutvalget; Evy utarbeidet og sender til gjennomsyn. 
 

 Kompetanseoverføring – hverdagsmestring. Aktuelt? Tas opp som tema i neste møte. 
 

--------------- 
 
Neste møte: Evy, som nåværende leder innkaller til neste møte. 
  3.desember kl. 10-12, på SUS 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: UiS, Helsefakultetet sin presentasjon i møtet 
  Barn som pårørende, presentasjon 


