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

medisinsk divisjon. Bente Rossavik, fagutviklingssykepleier kirurgisk divisjon. 

Evy Bue Fadnes, rådgiver Sandnes kommune. Solveig Lande, Strand kommune 

Forfall: Siren Kemna Vigrestad, Stavanger kommune, Anita Stene, fagutvikler Sokndal 

kommune. Elisabeth Moe, fagansvarlig Randaberg kommune, Grith Raarup, 

avdelingssykepleier OBA. 

Sendes også:  Anne Ree Jensen, repr. Samhandlingsutvalget 

SAK 

NR 
BEHANDLET 

ANSVARLIG

/TIDSFRIST 

1.  

Avklaringsmøte. Gruppen har brukt tid på å forstå oppgaven. 

Kjersti sjekket med SU: fagrådets oppgave er å gjennomgå avtalen punkt for 

punkt. Eventuelle mangler/endringsønsker meldes til SU mtp revisjonen. 

 

Kan velge om vil gå mer inn i dybden der vi er usikre på praksiserfaringene 

innhente erfaringer derfra ved behov. 

 

 

2.  

Gjennomgang av mandat.  
SuS v/Kjersti Wathne sa seg villig som leder av fagrådet,  

kommune v/ Evy Bue Fadnes sekretær.  

 

Tidsplan: nye møter etter sommeren;  

27.august kl 12-14, adm bygget 

30. september kl 12- 14 adm.bygget 

Mulig presentasjon av statusrapport skriftlig/muntlig til AU/SU i oktober. 

videre 4 møter årlig, årlig rullering sekretær/leder. 

 

Ferdig utfylt mandat legges ved møtereferatet. 

 

 

3.  

Gjennomgang av punktene i avtalen: 

pkt 1-2 OK 

pkt 3 OK - mål for avtalen som tiltakene under pkt 7 må vurderes opp mot. 

pkt 4-6 OK  

pkt 7: Behov for eksempler 

pkt 7.1 - belys avsnittet "i enkeltsaker..", hvordan dette skal benyttes, hva er 

riktig tidspunkt, hvilke kunnskap skal overføres m.m.  

Hvordan håndtere "akuttsaker" ifht opplæring. hvordan håndtere opplæring i 

enkeltsaker og oppnevning av resurspersoner, hvor går grensen for antall og 

tidsbruk. Skille mellom veiledning i enkelttilfeller og ressursperson på de 

"store" områdene. 

Utfordring: organisering i kommunene tillater ikke at ressurspersonene kan 

brukes på tvers av enheter. Medfører mer opplæring fra sus i enkelttilfeller. 

Anbefaler at den enkelte kommune ser på organisering ifht hvordan bruke 

kompetanse best mulig ifht best mulig samhandling og pasientforløp. (eks 

 



spisset kompetanse som demensteam/koordinator, kreftspl/ team osv.) 

Belyse de gode eksemplene. 

Det må finnes oppdatert kontaktpersonopplysninger på kommunens og sus 

hjemmesider. Bestillerkontor/tildelingskontor må også sitte med disse 

opplysningene. Dette sammenfaller med delavtale 3 og 5. 

7.2. OK med tiltakseksempler. 

7.2.1. Tittel "kontakttelefon..." bør samsvare med internettet, være en 

overordnet tittel på nettside med liste over tlfnr. 

Eksemplene er forvirrende og tungvint å finne. Opplysningen må være 

oppdatert og lett tilgjengelig og tydelig på hvem de er for. Kommunene har 

ansvar for å gjøre tiltakene kjent blant de ansatte. 

7.2.2. Positivt tiltak – men behov for noen avklaringer;  

*hvor lett er informasjonen tilgjengelig, gjelder den for alle kommuner (ref 

Strand og ambulant team), er det oppdatert info på nettsiden? På dagens 

nettside for sus ligger teamene under tittel "ambulante tjenester». Tittel i 

avtalen bør endres til «ambulante tjenester» for å forenkle gjenkjennelse. 

*Hvem gjelder teamene for? gjelder det for alle kommuner, hvilke 

begrensninger foreligger? 

Det må foreligge oppdatert opplysninger og samme begrepsbruk. Anbefaler 

at listen på internett blir oppdatert og tilføyd flere opplysninger. 

7.2.3 fagrådet opplever PKO-ordningen som et positivt tiltak. P.t. utfordring 

med rekruttering til PKO – NB markedsføring! 

7.2.4. OK 

7.2.5. OK – ressursspørsmål - utfordrende å fristille sykepleier i 14 dager. 

7.2.6. OK 

 

4.  
neste møte 27.8.14 – Agenda: fortsette evaluering av avtalen 

 

 

  

Evy Bue Fadnes 

 

Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk godkjenning. 


