
SANDNES KOMMUNE 
 

Fagstab levekår 

 

MØTEREFERAT 

MØTETYPE 

 

DATO: 

STED: 

MØTELEDER: 

MØTEREFERENT: 
SAKSNR: 
ARKIVKODE: 

Fagråd for delavtale 6 - 

møtereferat 04.09.2015 

04.09.2015 

Adm.bygget, sus 

Kjersti Wathne 

Evy Bue Fadnes 
14/02969-7 
024 

 

Til stede: Ole Christian Langlo, seniorrådgiver FFU. Kjersti Wathne, avdelingssykepleier 

medisinsk divisjon. Bente Rossavik, fagutviklingssykepleier kirurgisk divisjon. 

Evy Bue Fadnes, rådgiver Sandnes kommune. Elisabeth Moe, fagansvarlig 

Randaberg kommune, Grith Raarup, avdelingssykepleier OBA. 

Forfall: Solveig Lande, Strand kommune, Siren Kemna Vigrestad, Stavanger kommune, 

Anita Stene, fagutvikler Sokndal kommune. 

Sendes også:  Anne Ree Jensen, repr. Samhandlingsutvalget 

SAK 

NR 
BEHANDLET 

ANSVARLIG

/TIDSFRIST 

1.  

Gjennomgått tilbakemelding fra Samhandlingsutvalget: Det blir ingen endringer 

i avtalen, men hospiteringsordningen er endret til at kan gjelde kun en uke. PK-

ordningen er satt i fokus og er mer målrettet. Pr nå forskes det på 

samhandlingsrutinene ved utskriving/ re-innleggelser. 2 fra kommune og 2 fra 

foretaket er ansatt i dette. Positivt. Viktig at prosjektet gjøres kjent både 

kommunene og foretaket. Prosjektet skal være ferdig til sommeren 2016. 

 

Vedrørende 7.2 i rapporten: Sykepleierveiledningstelefonen er lite brukt. 

Informer ut til kommunene - særlig hjemmetjenestene: Kan ringe om mer enn 

det som står i brosjyren - de kanaliserer telefon videre dersom de ikke vet.  

 

Vedrørende 7.2.7: Safer blir brukt av aktivt av sykehuset i ulik grad. 

Kommunene bruker dette i mindre grad. Kan kommunene få øve seg mer på 

forhånd ifht kompliserte prosedyrer, eks før utskrivelse av respiratorpas, med 

veiledning av sus? Trene på kommunikasjon og klinisk ledelse. Øve på 

innsending og utskriving av pas. Dette henger også sammen med PKO 

prosjektet. Avvente til rapporten før vi bestiller simuleringsopplegg av Safer. 

 

Viktig at ansatte ved SUS vet om kommunens differensierte tjenestetilbud til 

innbyggerne når det planlegges utskriving (eks. hverdagsrehabilitering). 

 

Vedrørende 7.3 i rapporten, ernæringsprosjektet: Sus og kommune koblet seg 

sammen og har gjennomført vellykket fagdag. 

NB SUS bør kobles på USHT - for naturlige samarbeid - dersom dette ikke 

allerede er etablert. 

 

Vedrørende 7.3 sykepleiefaglige rutiner: Sus har nå anskaffet PPS, som vil gi 

kvalitetssikring for pasient når det i begge tjenester bli henvist til samme 

metode/prosedyre. 

 

 

2.  

Fagrådet skal jobbe videre med: 

1.Simuleringslaboratoriet, undersøk erfaringer fra andre + kartlegge eget behov 

2.Kombinasjonsstillinger, undersøk erfaringer fra andre + kartlegge eget behov 

3.Jobbe videre med punktene under evaluering og kvalitetsutvikling + avvik 

 

 



3.  

Oppgave 1: Kombinasjonsstillinger: Kartlegge erfaringer 

Ole sjekker med andre foretak 

Kjersti sjekker A-hus + Kristiansand 

Bente sjekker Finmark sykehus + Innlandet sykehus 

Grith sjekker aktuell kommune i Danmark + Hillerud 

Elisabeth sjekker med Bergen + Trondheim 

Evy sjekker med Kristiansand + Fredrikstad 

Få tilsendt stillingsinstruks dersom er aktuelt 

 

 

4.  

Valg av leder og sekretær for neste periode: 

Ny leder: Elisabeth Moen 

Ny sekretær: Ole Cristian Lanlgo 

 

 

5.  

Møter 2015: 

6.november. kl 9-11, 11.desember. kl 9-11.  

Fortsette å ha møte i adm. bygget 2.etg. 

 

 

  

Evy Bue Fadnes 

 

Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk godkjenning. 


