
Møtereferat 
Fagråd 6, delavtale 6 – samhandling 
 
 
Tilstede: Evy Bue Fadnes, Stine Haaland, Elisabeth Sortland Sande, Anita Stene – Sokndal 

kommune, Ole Christian Langlo, Anne Marki, og Anne Marie Joa 
I tillegg møtte Hege Kvalvåg, Stavanger kommune under sak høringsutkast – forskrift, 
AKS. 

 
Forfall: Anne Margit Ur - Strand kommune, Jorun Tronerud SUS, Bente Rossavik SUS. 
 
Kopi til:  Anne Ree Jensen. 
 
Møtetid/sted: Tirsdag 4. juni kl. 10.00 – 12.00, internatbygget, 4.etg. SUS. 
 
Referent: Anne Marie Joa 
 

 

 
 
Referat fra forrige møte 
Ingen merknader. 
 
 

Høringsutkast – Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk 
allmennsykepleie, AKS 
Se vedlegg til referatet her. Ble utarbeidet umiddelbart etter møtet og sendt fagrådets medlemmer. 
 
 

Fagrådets mandat 
Leder foretok en gjennomgang av justert mandat. Følgende ble kommentert nærmere: 

 Vedrørende punkt 2: Være oppmerksomme på skille på begrepene partene og fagrådet under de 
ulike punktene i mandatet. 

 Det er ikke fra Samhandlingsutvalgets side lagt opp til stedfortrederfunksjon. 

 Oppdatert navne- og kontaktliste er tatt inn i mandatet. 

 Periode for representasjon: Det foreligger ikke definerte tidsperioder. 

 Clusterne/nettverkene i kommunene vurderer selv eventuell rotasjon seg imellom, i tråd med 
Samhandlingsutvalgets representasjon. 

 
Konklusjon:  Leder sender inn oppdaterte og godkjente mandat til Samhandlingsseksjonen, for 

publisering på internett. 
 
 

Forslag til samarbeidsform med Universitetet i Stavanger, UiS 
Leder innledet og trakk tråd til tidligere drøftinger i fagrådet med hensyn til ønsker og behov. 
Fagrådet drøftet mulighetene for å få til et nærmere samarbeid og informasjonsutveksling ved å 
invitere UiS til møter, ved behov og ved saker av aktualitet/relevans. 
 
Det er et ønske om å motta oppdatert informasjon om Helsefaktultetet generelt og videre planer 
angående studieprogram portefølje, samt Rethos-oppfølging til nye rammeplaner. 



Samt også se på hva UiS har behov for vedrørende gjensidig samarbeid med fagrådet i fremtiden. 
 
Konklusjon: Leder kontakter Helsefakultetet for å gjøre en avtale. 
 
 
Ny strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen 
Sak meldt inn av Stine Haaland, som redegjorde kort for bakgrunnen. 
 
Konklusjon:  Leder melder dette inn som ett av ønsket tema overfor UiS. 
 
 
Web kurs, fagkurs 
Sak meldt inn av Anita Stene. Hun nevnte blant annet et tidligere vellykket prosjekt på Sunnaas 
sykehus. 
Fagrådet noterer et behov for i større grad web kurs - undervisningsfilm, webinar, fra sykehuset til 
kommunene. 
 
Konklusjon: SUS sjekker opp vedrørende interne muligheter. For eksempel vedrørende  

muligheter for ekstern streaming og/eller opptak av undervisning. 
 
 
Eventuelt 

 Kan fagrådet rette forventninger og være mer aktivt på forbedringsprosesser mht nettverkene på 
aktuelle områder? 

 Leder informerte om dialogkonferanse som arrangeres av Fylkesmannen - «Leve Hele Livet», 
høsten 2019 for kommunene.  

 
 
 
 
 
 

Neste møte: 29. august 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg:  Innspill til høring AKS masterutdanning 


