Fag- og foretaksutvikling - Seksjon for samhandling

Møtereferat
Deltakere:
Frode Otto, Sandnes kommune
Vigdis Monsen Austdal, Hå og region Jæren
Grete Strømsmo, Strand og region Ryfylke – forfall
Anne Brit W. Tengesdal, Egersund og region Dalane
Anne Helene Frostestad, Stavanger kommune
Bente Gunnarshaug, Stavanger kommune
Anne Ree Jensen, SUS kirurgiske klinikker – forfall
Inger K. Skjæveland, SUS mottaksklinikken
Erik Andreas Torkildsen, SUS kvinne og barnedivisjonen
Randi Mobæk, SUS Klinikk for psykisk helsevern for barn, unge og TSB
Olav Thorsen, praksiskonsulent (PKO ordningen for leger)
Sissel Hauge, SUS seksjon for samhandling
Lillian Michaelsen, Brukerorganisasjonen FFO
Else Ørstavik Hollund, SUS samhandlingskoordinator, referent
Gunde Sola, Helse Stavanger / Delta
Guro Bråstein, Sandnes kommune /NSF
Beth Ambjørnsen, Sandnes kommune / Fagforbundet
Karin Sollid, leder fagråd delavtale 11 møtte til sak 21/17.

Kopimottakere:
Møteleder:
Møtedato:
Klokkeslett:
Møtenr:
Møtested:
Arkivref:

Sissel Hauge
9.mai 2017
12:00 – 15:00
3 / 2017
SUS,
2016/6854 - 53452/2017

Møtereferat Samhandlingsutvalget 09.05.2017
Saksnr

Emne

20/17

Godkjenning referat fra 29.03.17 og møteinnkalling
Referatet godkjennes med følgende kommentarer:
Sak 14/17. AU har gjort avtale om besøk i de enkelte cluster: Strand og
region Ryfylke 16. mai, Hå og region Jæren 17. august.
Utsendelse av PKO årsmelding etterlyses. Denne er å finne her
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Vedtak
Møteinnkallingen godkjennes uten merknader.
21/17

Status samarbeidsavtaler
 Muntlig rapportering – fagråd delavtale 11 – beredskap
Karin Sollid, beredskapssjef rapporterte muntlig for arbeidet fra
fagrådet.
Se vedlagte rapport.
Vedtak
Innspill til revisjon går inn i den ordinære sløyfen for revisjon. Saken
tas til orientering.


Skriftlig rapportering – fagråd delavtale 7 – forskning

Ref. utsendt presentasjon fra Geir Sverre Braut
Samarbeidsutvalget anbefaler at fagrådet planlegger ny fagdag som i 2016,
da denne ble evaluert svært positivt. Bente Gunnarshaug tar det med
tilbake til fagrådet.
Vedtak
Saken tas til orientering


Innspill fra fagråd delavtale 6 om å slå sammen avtale 6 og 7 med ett
fagråd

Ref. utsendt notat fra Ole Chr. Langlo
Vedtak
Delavtale 6 opprettholdes med dertil hørende fagråd.
Samarbeidsutvalget sender skriftlig svar til fagrådet delavtale 6 med
videre anbefalinger.


Revisjon av delavtale 2a med tanke på innføring av ny forskrift?

På bakgrunn av revidert forskrift knyttet til utskrivningsklare pasienter,
(forskriften finner du her under rundskriv, veiledere og retningslinjer)
hvor også pasienter innen rus og psykisk helse inkluderes, ber Stavanger
kommune om at dette tas hensyn til ved revisjon av delavtale 2a. Innspillet
tas videre til fagrådet for delavtale 2a (via Randi Mobæk)
Vedtak
Saken tas til orientering og følges opp i fagrådet


26/12

Innspill til revisjon av overordnet avtale

Ansvar for ledelse av SU. I avtalen står det at ledelsen og
sekretariatsfunksjonen skal skifte hvert år. Forslag om å endre dette til hvert
2 år. Pr nå har AU valgt å ikke alternere i 2017.
Vedtak
AU leverer innspill til revisjon av overordnet avtale
Ny dato og nytt tema for strategimøte
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Forslag til dato 17.11.2017.
Strategimøte i vår er utsatt til høsten. Målgruppe er rådmenn og politikere i
kommunene
Forslag til tema:
Randi Mobæk: kvalitet i samhandling – pakkeforløp – kvalitet lønner seg.
Helseøkonomi? Beredskap? – >forbereder oss på det utenkelige. I forhold til
Beredskap – psykologisk førstehjelp bør komme inn som tema.
Erik Andreas Torkildsen: Kvinneklinikken jobber for å få kvinner ut til
hjemmet tidlig etter fødsel – >overføring tidligere ut til kommunene. Hvilke
konsekvenser vil dette medføre i kommunen? Behov for utvidede åpningstider
innen definerte tjenester?
Lillian Michaelsen: Sømløse pasientforløp – fastlegene overtar flere oppgaver
– hvordan hindre re- innleggelse? Er god kvalitet god kommuneøkonomi?
Olav Thorsen: Det er utarbeidet kriterier for innleggelse. Hva er kriteriene for
utskriving?
Inger Skjæveland: Behandlingsavgrensning – > verdighet i behandlingen –
Beredskap-> (Ahus) –
Vigdis Monsen Austdal: Beredskap – ambulansetjenesten –
legevaktsamarbeid. Mye uvitenhet i kommunene om krav og forventninger.
Beslutningene kan bli tatt på feil grunnlag. Ambulansetjenesten er i utvikling.
Obs! økning i unge uføre
Bente Gunnarshaug: Presentasjon av Helse Vest sin strategiplan mot 2035 –
Hvordan må kommunen forberede seg til det? Interessant å høre – > vurdert
av økonom? Relevans for kommunene sine planer
AU ber om ytterligere representasjon fra Samhandlingsutvalget som
kan være med å planlegge Strategimøte 2017. Forslag til kandidater sendes
Sissel Hauge.
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Vedtak
Dato for Strategimøte settes til 17. november 2017.
AU/Arbeidsgruppen jobber videre med innspillene fra
Samarbeidsutvalget for å sette endelig tema.
Innføring av betaling for utskrivningsklare pasienter i 2018.
Hvordan forbereder vi oss i forhold til det? Status PLO meldinger innen
psykisk helsevern og TSB?
Viktig presisering for alle kommuner og sengeposter: PLO meldinger
psykisk helsevern er aktive og skal brukes.
Anne Helene Frostestad, Stavanger kommune: Møte er avholdt mellom
psykisk helsevern og Stavanger kommune. En er klar til å bruke
meldingene optimalt på begge nivå.
Anne Brit Tengesdal: ønsker at ansatte på SUS ber pasienten om tillatelse
til å sende meldinger til pleie tjenesten, og ikke bare til fastlegen. Dette er
særdeles viktig for å få til god samhandling og sømløse pasientforløp.

23/17

Vedtak
Saken tas til orientering og oppfølging
Endring i drift – runde rundt bordet
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«Ut før kl.13.00»
Et prosjekt i mottaksklinikken v/ Inger Skjæveland/Siri Lerstøl Olsen.
Momenter i diskusjonen:
 Hvordan nå ut til kommune med denne informasjonen?
 Bør prosjektet få inn representanter fra kommunene?
 Spre informasjon via Praksisnytt? Samhandlingsnytt?
Se vedlagt presentasjon.
Vedtak
Saken tas til orientering
Ferieavvikling 2017 – planer
Egersund og Dalane: Ingen endring i Dalene kommunene. Egersund:
marginalt i forhold til rekruttering høgskoleutdannet personal på grunn av
ferieavvikling, men klarer å løse utfordringene.
Sandnes: full drift. Samme utfordring i forhold til høgskoleutdannete.
Sommerstengte barnehager, låser vikarer og ferier. Jæren ø-hjelp har hatt
akutt tilfelle hvor en så effekten av nærhet til legevakt.
Hå og Jæren: ikke noe spesielt. Hå ø-hjelp har hatt overbelegg. Stor bruk av
rus/psykiatri senger. Sjekker interne rutiner for bruken av disse sengene.
Stavanger; utfordring i forhold til legevakt og sykepleiere på natt. Ellers drift
som normalt i sommer. Kommunen har fått en legevakts bil – bil med mye
utstyr (ikke pasienttransport)– men mangler bemanning på sykepleiersiden.
SUS, kirurgiske sengeposter: ingen endring i nedtrapping fra tidligere.
Kar/thorax og urologisk sengepost har samdrift i sommerukene, og
ortopeden stenger en post til sommeren.
Høst 2017: Ortopedisk seksjon vil stenge sengepost 5H permanent, men det
opprettes 4 orto-geriatriske senger på geriatrisk sengepost, og en vil få smitte
senger i ortopedi i OBA. 5E blir stengt i helg/høytid som nå, og 5G vil være
kontinuerlig åpen.
SUS, kvinne /barn: HABU stengt i juli. KK: generelt problem med jordmor
rekruttering i ferieavviklingen. Sommerdrift som før.
Høst 2017: stor omorganisering med vriding fra døgnbehandling til
dagbehandling og utvidelse av NAST /hjemmesykehus for premature barn
(gjelder for nærliggende kommunene).
SUS mottaksklinikken: 1A geriatri skal ha samdrift med 3B, men vil fysisk
være på 5E på grunn av oppussing. Rekrutteringsproblem av
høgskoleutdannede, men bedre tilgang på personal i år enn tidligere somrer.
Bruker dispensasjonsrett i forhold til legemiddelhåndtering, og lar andre
yrkesgrupper ha legemiddelansvar på vakt.
Høst 2017: 4 orto-geriatriske senger erstatter 4 geriatriske senger
Dagpost etableres på 5H. Holder på å definere pasienter som kan overføres
til denne posten, i tillegg til de pas som pr i dag får dagbehandling.
Psykisk helsevern voksne: en sengepost voksne stenger (som før). Ellers
normal drift.
Psykisk helse barn, unge og rusavhengige; samme sommerstengning som
tidligere år. Merker stor økning i henvendelsene til spesialisthelsetjenesten
(30-40 %) innen ordinær barn og ungdomspsykiatri. Ser også økning i unge
uføre. Viktig samhandlingsaspekt omkring disse pasientene. Har etablert
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samarbeid med Stavanger kommune i forhold til tidlig intervensjon

24/17
25/17

Vedtak
Sakene tas til orientering
Orienteringssaker
Ingen saker
Tema:
 Avvik og status for kvalitetsarbeid innen TSB v/ Randi Mobæk
God og grundig innføring i kvalitet og HMS arbeid i TSB.
Se vedlagt presentasjon.
 Avvik og status for kvalitetsarbeid i Hå kommune v/Vigdis Monsen
Ausdal.

God og oversiktlig gjennomgang. Flott å se utviklingen fra tidligere
presentasjon.
Se vedlagt presentasjon.
Vedtak
Sakene tas til orientering
Neste møte
Onsdag 30. august 2017, samme sted. Møterommet er reservert fra kl 11.
Else Ørstavik Hollund
Referent
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