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Møtereferat fra Fagråd for delavtale 6. 

 
Sak nr 5.  Referat fra 10.06.2014.godkjent uten merknader. 

 
Sak nr 6. Fortsettelse av gjennomgang av punktene i avtalen.   

  Arbeidsgruppen har ingen kommentar til punktene 1,2,3,4 
  5 og 6. 

  Punkt 7. Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og  
Informasjonsutveksling og for faglige nettverk er det punktet 

hvor vi ser behov for forbedring.  
En må skille mellom akutt behov for veiledning og 

kompetanseoppbygging over tid. 
 

Akutt veiledning 

Sykepleier i primærhelsetjenesten opplever det ofte vanskelig 
å få kontakt med rette instans på sykehuset ved akutt behov 

for veiledning. Det viser seg at ordningen med ambulerende 
team sin telefon i OBA er lite kjent i primærhelsetjenesten. 



Forslag: - primærhelsetjenesten gjør denne tjenesten bedre  

       kjent via interne kanaler.  
- Sykepleier med ansvar for denne telefontjenesten 

D/N/A formidler kontakt med evt andre avdelinger på 

SUS for å få hjelp og veiledning 
- Viktig at det benyttes samme søkeord for denne 

telefonkontakten eks kontakttelefon lege, 
kontakttelefon sykepleier på 

Samhandlingsavdelingens nettside. 
 

Kompetanseoppbygging og kunnskapsoverføring over tid 
En bør i større grad benytte seg av moderne velferdsteknologi 

når det gjelder kompetanseoppbygging. 
Lave kursbudsjett og manglende mulighet for å leie inn vikar 

er ofte årsak til at få fra primærhelsetjenesten får anledning til 
å dra på kurs for kompetanseoppbygging. Det oppleves også 

svikt i muligheten for kunnskapsoverføring lokalt når en har 
deltatt på kurs. 

Spesialisthelsetjenesten opplever ofte forespørsel om 

undervisning lokalt i kommunene eks i ft KOLS/tungpust. 
Det kan komme forespørsel om undervisning i samme emne 

både på sykehjem og i hjemmetjenesten i samme kommune. 
Dersom en benyttet nettbasert undervisning kunne en nå 

mange flere på en gang og en kunne få i gang diskusjon og 
rundt tema på det enkelte sykehjem/ sone. 

 
7.2.2 Oversikt over ambulante team med kontakttelefon i hele 

Helse Stavanger HF bør ligge på samhandlingsavdelingens 
nettside. Det må også komme tydelig frem hvem tjenesten er 

beregnet for og evt begrensninger. 
 

7.2.3 PKO positivt, men bør gjøres bedre kjent i 
sykepleietjenesten. Hvilke prosjekter som er avsluttet og 

resultat, samt pågående prosjekter. 

 
7.2.5 Hospiteringsordningen. 

Positivt, men det bør evt legges til rette for kortere 
hospiteringsperioder slik at flere har mulighet for å delta. 

 
7.2.6 Oppdatert liste over eksisterende nettverk tilhørende 

den enkelte pasientgruppe bør ligge tilgjengelig med 
kontaktperson på Samhandlingsavdelingens nettside. 

 
7.2.7 Simuleringslaboratorium og kombinasjonsstillinger 

Er dette utredet? Resultat? 
 

 
 



7.3 Kvalitetsutviklingsprosjekt 

- Vanskelig å få ut kunnskapen om pågående prosjekt, eks 
ernæring. 

Det brukes ulik dokumentasjon som bakgrunn for utvikling av 

prosedyrer. 
Eks. pasient som kom hjem med CVK fikk med seg rutiner for 

stell av CVK i sykehusets kvalitetsdatasystem, men i PPS som 
kommunen brukte ble det foreskrevet andre rutiner. 

 
Avvik 

Det ser ut for at det er ulik meldekultur for avvik i kommuner 
versus SUS. Det bør etableres en arena for å få diskutere og få 

felles forståelse for avviksmelding. 
 

Planlagt møte 30.09 utgår. 
Nytt møte: 20.10 kl 12 – 14 2.etg Administrasjonsbygget SUS 

 
Ref: Kjersti Wathne 

 

 
  

   
 

 
 
 

 


