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Møtereferat 

Prosjekt:  
Emne: 

 
Møte 
dato: 

 
30.03.16 Referat Samhandlingsutvalget 

 

Sted: 4.etg. i Haakon 7sht. I Sandnes 
Tid  
(Fra/til): 

12.00-15.00 
Møte 
nr.: 

 

Deltakere møtt: Bente Gunnarshaug (sosialrådgiver i fagstab), Sissel Hauge, Marianne Amdal, Anne 
Helene Frostestad, Vigdis Monsen, Frode Otto, Grete Strømsmo , Olav Thorsen,  Ingrid Sola 
(stedfortreder for Anne Ree Jensen),  Svein Skeie, Jan Erik Nilsen, Beth Ambjornsen, Gunde Sola, Guro 
Bråstein Ravndal, Jeanette Skaland, Kari Reinås (stedfortreder for Lars Andreas Torkildsen kvinne barn 
klinikken), Anne Brit W.Tengesdal 

Deltakere ikke møtt:   

Merknad (Saksliste - Neste møte – spesielle forhold):  
Neste møte er 25.mai i Sandnes 

 
 

Sak Referat Tidsfrist Ansvarlig 

11/16 Godkjenning av møtereferat og møteinnkalling 

Møtereferat fra 20.01.16. godkjennes. Møteinnkalling 

godkjennes. Kvinne- barn klinikken har fått ny representant i 
Samhandlingsutvalget, heretter kalt SU: Erik Andreas Torkildsen. 
Bente Gunnarshaug i Stavanger kommune overtar for Anne Kjersti 
Medhus. 

  

12/16 Status revisjon  delavtaler. 
      Ny representant i Partssammensatt utvalg. 

De fleste avtalene er signert og legges ut fortløpende på helse 
Stavanger sine nettsider. Rådmannen i Time, Brit Nilsson Edland går 
inn som kommunenes representant i partssammensatt utvalg (PU) i 
stedet for Kjetil Helgevold. 

  

13/16 Skriftlig statusrapportering fra fagrådet delavtale 11 
 SU takker for rapporten for godt og grundig arbeid. 

  

14/16 Skriftlig og muntlig rapportering fra fagrådet for delavtale 9, v/Egil 
Rasmussen. Presentasjon følger vedlagt. 
Rapporten er for 2015. Helse Stavanger sjekker sin representasjon i 
fagrådet slik at det er i tråd med overordnet avtale. Fagrådet har 
hatt 12 møter i 2015. Det går mye dialogmeldinger mellom 
kommunehelsetjeneste og Foretak. Legene kan fortsatt ikke 

  
 
Sissel Hauge 
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kommunisere med sykehuset via dialogmeldinger. Fortsatt er ikke 
fødselsepikrisen på plass. Ang avvik: En har systemer i Foretak og 
kommunene som ikke henger sammen, dette trengs det å jobbes 
videre med på nasjonalt nivå. En adresserer ikke elektroniske 
meldinger til avdelinger, men til tjenester. For tiden jobbes det mye 
med elektroniske lab.svar. 
 
Forskjellige regioner i landet har forskjellige rutiner, og forskjellige 
tidsfrister mtp. kommunikasjon. Her trengs det konsolidering på 
nasjonalt nivå. 
 
IHR: Interaktiv henvisning og rekvisisjon, skulle hatt denne ut i 
kommunehelsetjenesten. Det ville være nyttig å få oversikt over 
hvilke prøver de forskjellige laboratoriene håndterer. 
 
Spørsmål fra Jan Erik om man ivaretar taushetsplikten i fbm. 
meldinger fra sykehuset til kommunene. SU ber faggruppen arbeide 
med avklaring i fht. dette, og melde tilbake til SU. Enkelte pas. 
ønsker ikke at hjemmetjenesten er kjent med deres kontakt med 
SUS. 
 
Fagrådet reviderer retningslinjer for meldingsutveksling og sender 
denne til SU når den er ferdigstilt. SU sin tilbakemelding til fagrådet 
er at de har jobbet godt og grundig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faggruppen 
v/ Egil 
Rasmussen  
 
Faggruppen 
v/ Egil 
Rasmussen  

15/16 Epikriser legevakt 
Leger har bedt om at legevaktene mottar epikriser vedr. pas. som 
innlegges av legevakt. Journalsystemene i Legevakt er forskjellige og 
det gir ekstra utfordringer. 
 
For at epikrisene skal komme inn i legevaktene sitt journalsystem, 
må sykehuset ha lagt inn legevaktslegen i sitt rekvirentregister. Det 
betyr at kommunene må melde inn til sykehuset hvilke leger som 
jobber ved den aktuelle legevakt.  
-meldes til Vidar Råheim: vidar.raheim@sus.no Sykehuset sin rutine 
er at epikrise skal gå til både fastlege og til rekvirerende lege. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Den enkelte 
kommune 

16/16 Presentasjon av Prosjektet «Oppfølging av hjerneslagrammede 
med motoriske utfall» v/Else Høgalmen  
Presentasjon følger vedlagt.  
 
Bente Gunnarshaug informerte også om at kommunene i Helse 
Stavanger HF sitt nedslagsfelt har i dialogsamlinger vist interesse for 
samarbeid omkring rehabilitering, først og fremst knyttet til yngre 
brukere / sjeldne diagnoser / kompliserte problemstillinger hvor det 
er vanskelig for små kommuner å bygge robuste fagmiljøer.  
  
Høsten 2013 ble det etablert en interkommunal arbeidsgruppe med 
deltagelse fra Sandnes, Klepp og Sola, Helse Stavanger HF samt 
brukerrepresentant, for å se på muligheter for et interkommunalt 
samarbeid omkring rehabilitering.  
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På bakgrunn av intervju med brukere/pasienter og ansatte med 
erfaring fra et rehabiliteringsforløp, anbefalte gruppen at det 
etableres et interkommunalt samarbeid omkring rehabilitering med 
hensikt å 
• Styrke det faglige tilbudet til yngre brukere 18-67 år og brukere 
med sjeldne diagnoser 
• Øke brukermedvirkning 
• Etablere et robust og styrket fagmiljø 
• Styrke tverrfaglig samarbeid 
• Bedre samhandlingen, internt, interkommunalt og mellom 
kommune- og spesialisthelsetjeneste  
• Initiere ny forskning samt etablere forskningsbasert praksis 
• Bygge opp kompetanse 
  
Prosjektet forsøkes planlagt  som an intervensjonsstudie hvor en 
ser på ambulant team betydning for brukerens livskvalitet og 
ansattes kompetanse. Prosjektet planlegges i to trinn;  
1) søke prosjektmidler og etablere prosjektet  
2) Invitere andre kommuner til å delta.   
 
I møtet ble det poengtert at man snakker mye om hvordan en 
bygger opp fagmiljøer, men lite om hvordan man sikrer rekruttering.  

48/15 Status vedr. omdømmekonferanse v/Marianne Amdal. Marianne 
Amdal, Inger Skjæveland, Inger Bolstad og Berit Rosså Eie, Jeanette 
Skaland, Nina Horpestad og Agnes Lea Tvedt deltar i 
arbeidsgruppen som jobber med omdømmekonferansen som er 
planlagt 20.oktober 2016, sett av dato! Det sendes ut tidlig flyer, 
planlagt kostnad pr. person: 500 kr. 
 
Arbeidsgruppen har hatt to møter. Det er satt opp agenda med 
fokus på pasientforløp, og overgangen mellom kommune og 
sykehus. Det planlegges også å ha noe om sykehus-
utbyggingsprosjektet. Anders Grimsmo og Kari Gro Johansen blir 
bl.a. med. Det søkes om OU-midler. Jan Erik foreslår at man også 
har tema som berører spesielt unge mennesker, da det er de som er 
framtiden. Det vises til at A-hus har gjort mye i forhold til samarbeid 
vedr. barn-ungdom- voksen.  

  

17/16 Gjennomgang av aktivitetsplanen 
Oppdatert aktivitetsplan er vedlagt. 
Avvik er tema på kommende møte i SU. Kvinne Barn klinikken og en 
av Ryfylkekommunene utfordres til å si noe om avvik og 
forbedringsarbeid.  
 
Det er planlagt å ha etisk refleksjon som tema på septembermøte i 
SU. KS har hatt etikkprosjekt i kommunene. Lars Helge Myrseth i 
Stavanger kommune har i lang tid jobbet med hvordan man jobber 
med etisk refleksjon. Han vil bli utfordret til å komme med 
eksempler fra samhandling.  SU-medlemmene utfordres til å være 
mer aktive i fht. tema/saker til møtene. Jan Erik sjekker om det er 
aktuelt i oktober å informere mer om overgang fra døgn til dag. I 

 
 
9.mai -16 
 
9.mai -16 
 
 
 
 
9.mai -16 
 
 
3.okt.-16 

 
 
Erik Andreas 
Torkildsen 
Grete 
Strømsmo 
 
 
 
Anne Helene 
Frostestad 
Jan Erik 
Nilsen 
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høst er det ønskelig å ha en dialog med universitetet vedr. 
rekruttering. Det er også viktig å få inn temaer vedr. master- og 
doktorgradsarbeid. Siri Vik jobber ved Universitetet bl.a. i fht. 
alvorlige hendelser. Ingelin Testad jobber bl.a. med aldersforskning 
og etablerer demensgrupper. Det foreslås å invitere Vik og Testad. 
Praksiskonsulentene som har sett på pasientbehandling og 
utskrivelse, og kan også inviteres. 
Det trengs mer informasjon om sykehusutbygging, også aktuelt 
tema på omdømmekonferansen. 
 
Nytt strategisk ledermøte 18.11.2016. Tema: Oppgavene som skal 
legges til kommunene fra 2017. Tema: Rus/ psykiatri, 
utskrivningsklare pas. En ber møtedeltakerne formulere aktuelt 
tema og melde det inn til undertegnede innen 12.mai. Det foreslås 
at de som inviteres er på toppnivå både faglig og politisk. Jan Erik 
ber Sverre Nesvåg om råd for hvem fra departementet man bør 
invitere.  
Omdømmekonferansen 20.okt. legges inn i aktivitetsplanen 
Kom også med innspill om tema/ saker for året 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.mai -
16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Erik 
Nilsen 
 
Alle 
medlemmer i 
SU 

18/16 Meldingsutveksling v/ Anne Brit  
Det informeres om brev som er sendt til sykehuset der en peker på 
at kommunene opplever ofte at det mangler nødvendige 
opplysninger fra sykehusene for å vurdere og planlegge aktuelt 
helse- og omsorgstilbud i kommunene. Det informeres også om 
svarbrev fra sykehuset, der en blant annet blir minnet på 
viktigheten av at oppdatert informasjon følger inn til sykehuset. Det 
vises også til rapport fra landsomfattende tilsyn i 2015, på 
samhandling mellom sykehus og kommuner. 
Kommunene opplever at det har vært en holdning på sykehusene 
at kommunene ikke trenger diagnosene. Det trengs en 
holdningsendring, slik at kommunen får nødvendig informasjon slik 
som bl.a. diagnoser, i meldingen «helseopplysninger».  
 
Konklusjon: 
Kommunene trenger informasjon om pas. sine diagnoser og 
funksjon. Foretaket avgjør selv hvilken profesjon som skriver disse 
opplysningene. Både Foretak og kommunene arbeider framover for 
å gi nødvendig informasjon i forbindelse med innleggelser og 
planlegging av utskrivelser/ utskrivelser. 

  

19/16 Planer for ferieavvikling sommer, kommunene og Foretaket 
informerer 
Se vedlagte informasjon om ferieavvikling på sykehuset. 
Kommunene har stort sett full drift i sommer. Stavanger har et 
dagsenter på Vålandstunet som stenger, avlastning barn 4 
sengeplasser skal legges ned. Det blir bedt om at sykehus og 
kommuner går i dialog så tidlig som mulig ang spesielt krevende 
saker. 

  

 SAK 20/16 Orienteringssaker  
- Det informeres om to nye prosjekter som starter opp innenfor 
psykiatrisk divisjon.  
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VEIVISEREN er et prosjekt for å utvikle en recoverybasert 
helsetjeneste for personer med rus og psykiske lidelser. 
 
 Det utredes en lokal plan for TSB (tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling). I planen lages en statusbeskrivelse av TSB og forslag 
til tiltak. Dette utarbeides i et samarbeid mellom behandlingstiltak, 
brukerorganisasjoner og forskningsmiljøene innenfor TSB. Private 
ideelle aktører med driftsavtale med Helse Vest vil bli inkludert i 
planarbeidet. Et representativt utvalg av kommuner og øvrige deler 
av spesialisthelsetjenesten er også inkludert. 

- Helse Stavanger ønsker at man formaliserer forhold vedr. 
følgepersonell inn i sykehuset. v/ Sissel/ Marianne  

Konklusjon: Dette sendes til fagrådet for delavtale 3 og 5, med 
anmodning om å utarbeide retningslinjer. 
- endringer av LAR-medisinering  

Flere vedlegg om dette følger referatet. Fastlegene og 
kommuneoverlegene har fått egne brev ang dette. 
Praksisnytt har hatt informasjon om endringen vedr. kontaktes 
- rett til innsyn i journal v/ Sissel: 

Pasienter har rett til innsyn i pasientjournalen sin. Fra 22.mai 2016 
tilbys tjenesten med digitalt innsyn i pasientjournal i Helse 
Stavanger (gjelder foreløpig ikke psykiatrisk divisjon) Alle 
opplysninger som er lagt inn etter 1.mars, unntatt psykiatri, kan 
leses av pas. over 16 år. Informasjon om dette følger referatet. 
Se mer info www.helse-vest.no/minpasientjournal  
Helse Stavanger har lansert en egen infoside om dette. 
- Muligheter til å søke midler, informasjon v/ Anne Helene  
Kommunene kan søke om midler hos Fylkesmannen og oppfordres 
til å ta med foretaket. På denne måten kan man bidra til gode 
pasientforløp og god samhandling. Søknadsfrist 18.april. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anne Brit 
Tengesdal 

21/16 Endringer i drift som har konsekvenser for samarbeidet mellom 
kommunene og Foretaket. Svein Skeie informerer om at det fra 
1.mai er etablert mottaksklinikk og diagnostisk senter. Erna Harbo 
er tilsatt som leder. Fokus på mottaksmedisin er styrket. Andre 
organisasjons-endringer i Helse Stavanger vil være klar før 
sommeren. Organisasjonsendringene kan innebære endringer av 
representanter i SU. Det kommer mer informasjon om dette på 
neste SU-møte. 

  
 
 
 
 
 
 
Sissel Hauge 

 
Med vennlig hilsen    

 
Anne Brit W. Tengesdal 
Helsefaglig ansvarlig 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift 

 
Mottakere: 
 Samhandlingsutvalget    
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