
    Fagråd knyttet til delavtale 6 

 

1. Bakgrunn 
Plikt til å inngå samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak (delegert 

til det enkelte helseforetaket i Helse Vest) er fastsatt i helse- og omsorgstjenesteloven§6-1 

og i spesialisthelsetjenesten§2-1 e.   

 

Avtalens innhold spesifiseres under §6-2 og oppgaven er løst gjennom delavtaler som 

partene har utarbeidet i fellesskap. Fagråd, som skal ivareta oppfølging av ulike delavtaler, 

står omtalt i aktuelle delavtaler.  

 

Fagrådet er nedsatt med bakgrunn i overordnet Samarbeidsavtale pkt.7.2.4. i de fleste 

delavtalene er det også beskrevet at det skal nedsettes et tverrfaglig fagråd på tvers av 

nivåene for oppfølging av avtalen.  

 

2. Mandat 
Fagrådet skal følge opp avtalen i praksis, vurdere å bidra til at avtalen fungerer, gi innspill 

til Samhandlingsutvalget dersom det er behov for endringer. Fagrådet rapporterer årlig til 

Samhandlingsutvalget i tråd med Samhandlingsutvalgets aktivitetsplan. Gruppen blir selv 

enig om arbeidsform. 

 

3. Fagrådets/arbeidsgruppen sammensetning 

 
Leder: Elisabeth Moe, fagutvikler Randaberg kommune___________ 
 
Kjersti Wathne, avdelingssykepleier medisinsk divisjon____________ 
Bente Rossavik, fagutviklingssykepleier kirurgisk divisjon__________ 
Evy Bue Fadnes, rådgiver Sandnes kommune_________ _________  
Grith Raarup, avdelingssykepleier OBA________________________ 
Solveig Lande, Strand kommune_____________________________ 
Siren Kemna Vigrestad, Stavanger kommune___________________ 
Anita Stene, fagutvikler Sokndal kommune________________________        

Ole Christian Langlo, seniorrådgiver FFU_________________________ 
 

Struktur 
 

Fagrådet har valgt at leder sitter for et år om gangen. Det ene året er leder representert ved 

SUS og det andre året representert ved kommunen. Leder blir valgt i august. Sekretær blir 

valgt for et år om gangen. Når leder er representert ved kommunen er sekretær 

representert ved SUS, og motsatt. Sekretær blir valgt i august. 

 

 

 

 

 

 



4. Tidsplan  

 
Fagrådet har ca. 4 møter pr år. Møtested er på SUS. Møtet har en varighet på to timer. Det 

skrives referat etter hvert møte. 

 
 

 

5. Rapportering 

 
Statusrapportering høsten 2015 

 

Ny leder og sekretær ble valgt 04.09.15 

 

      Fagrådet fikk tilsendt tilbakemelding fra samhandlingsutvalget 10.04.15. 

 

Fagrådet gikk gjennom tilbakemeldingen fra samhandlingsutvalget 04.09.15 

 

Denne rapporten må sees i sammenheng med den tilbakemeldingen fagrådet fikk fra 

samhandlingsutvalget i vår. 

 

På bakgrunn av rapporten besluttet utvalget å jobbe videre med følgende: 

 

 Simuleringslaboratoriet, undersøk erfaringer fra andre + kartlegge eget behov 

 Kombinasjonsstillinger, undersøk erfaringer fra andre + kartlegge eget behov 

 Evaluering og kvalitetsutvikling av tjenestene + oppfølging av avvik 

      

     Fagrådet har på nåværende tidspunkt ingen råd å gi til samhandlingsutvalget. 

 

Planlagte møter høsten 2015: 06.11 og 11.12 

 

 

 

  


