
 
 

 

 

Møtereferat fagråd 6 
 

Deltakere:  Else Ørstavik Hollund- SUS/ mottaksklinikken, Anne Marie Joa-SUS/Utdann.avd., 

Elisabeth Moe- Randaberg kommune/Jæren kluster, Evy Bue Fadnes- Sandnes 

kommune, Anita Stene- Sokndal kommune/Dalane kluster, Kjetil Hustoft- 

SUS/psykiatri, Ole Christian Langlo- SUS/FFU, Bente Rossavik- SUS/kir.klinikk 

(referent), Stine Johansen Haaland- Stavanger kommune (leder) 

Forfall:  Hanna Sande- Ryfylke kluster, 

Dato/tid:  24.08.21, kl. 12.00-13.30 

Sted:   Digitalt møte – Teams 

Kopi til:  Anne Ree Jensen, kontaktperson SSU 

 

 

  Ansvar 

Sak 

16/21 

Gjennomgang av saksliste 

 

 

Sak 

17/21 

Referat 20.04.21 

 

Vansker med å åpne link som var lagt ved. Alle tillegg sendes ut som 

vanlige vedlegg. Stine legger linkene fra 20/4 inn som vedlegg ved neste 

innkalling.  

Ellers ingen kommentarer. 

Stine 

Sak 

18/21 

 

Plattformer og arena for kompetanseheving.  

 Hvilke faglige nettverk er aktive per dags dato? 

 Regionale kompetansesenter – nettverk? 

 Hvordan kan fagrådet nyttiggjøre seg disse plattformer og 

arena? 

 

Diskusjon om faglige nettverk er nyttige, hva skal til for at de skal være 

nyttige.  

Hvordan oppstår nettverkene? 

 Nasjonale føringer 

 Nøkkelpersoner / engasjerte fagpersoner 

Hvordan sikrer en at det ikke er flere parallelle løp – flere som jobber med 

det samme uten å vite om hverandre. Sikre mangfold, men unngå 

ineffektive møter.  

Oppgaven til Fagråd 6 er ikke å danne nettverk, men heller å peke på «hull» 

ift kompetanse. 

Hvilke behov er det for kompetanseheving 

Hvordan lage god struktur for oversikt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Linken Faglige nettverk på samhandlingssiden SUS kan ikke åpnes.  

Samhandling v/Sissel Hauge (evt Kaja Rein Brevig) kalles inn til neste 

møte 9/11 – 21.  

Ønsker å drøfte: 

 Samhandlingssidene, oppdatering og innhold  

 Oversikt over nettverk 

 Oppdatering ift helsefellesskap 

 

Stine 

kaller 

inn 

Sak 

19/21 

 

Felles prosjekt for kompetanseheving og informasjonsutveksling? 

Fokus på 4 hovedområder:  

1. Skrøpelige gamle 

2. Pasienter med flere kroniske lidelse 

3. Alvorlige psykiske lidelser og rus 

4. Barn og unge 

 

 Sikre felles opplegg kommune / SUS ift felles pasienter 

 Sikre gode overganger 

Denne 

saken 

tas med 

videre 

Sak 

20/21 

 

Neste møte med UIS 

 Innspill på tema  

 

UIS inviteres til møte 9/11 – 21 

Tema:  

Praksisplasser bachelor sykepleie 

 Økt antall studenter 

 Hva er god praksisplasser? Hva skal studentene lære i praksis 

for å kunne fungere etter endt utdanning 

 Alternative praksisplasser utenfor spesialisthelsetjenesten 

o Ø.Hj. sengene 

o Sykehjem, hjemmesykepleie etc 

 

Nye retningslinjer RETHOS 

 

Desentralisert spl utdanning  

 

Andre prof utdanninger som skal ha praksisplasser i 

spesialisthelsetjeneste /kommune 

 

 

Sak 

21/21 

 

Gjennomgang av møteplan for høsten 

 

Dato og tema 

Neste møte: 

09.11.21, kl. 13.00 – 15.00. Vi møtes hos Evy i Sandnes rådhus 

Stine kaller inn Samhandling og UIS ca en time hver. 

Stine gir Evy beskjed om antall deltakere fra UIS med tanke på 

romstørrelse. 

 

Sak 

22/21 

 

Eventuelt 

Ingen saker  

 



 

 

 

Saker til senere møter. Forslag til saker sendes leder av fagråd 6. 

 

Sak Ansvarlig 

Strategi for desentralisering og fleksibel 

fagskoleutdanning og høyere utdanning 

 

Anne Marie Joa 

 

Strategi for høyere, yrkesfaglig utdanning 

(fagskolene) 

 

Anne Marie Joa 

 

Fundamentals of care - FOC Else Hollund og Bente Rossavik 

Leder og sekretær 2022  

 


