Fag- og foretaksutvikling - Seksjon for samhandling

Møtereferat
Deltakere:
Inger Karin Skjæveland, Bente Gunnarshaug, Anne Helene Frostestad, Anne Brit W
Tengesdal, Frode Otto, Grete Strømsmo, Sissel Hauge, Randi Mobæk, Oddrun Hompland,
(vara), Else Ørstavik Hollund
Gunde Sola HST / Delta, Beth Ambjørnsen, Sandnes kommune /Fagforbundet, Guro
Bråstein, Sandnes kommune / NSF.
Forfall:
Olav Thorsen, Anne Ree Jensen, Lillian Michaelsen, Marianne Sund, Erik Andres
Torkildsen
Kopimottakere:
Møteleder:
Møtedato:
Klokkeslett:
Møtenr:
Møtested:
Arkivref:

Sissel Hauge
18.10.2017
12:00 – 15.00
5/17
Direktørens møterom 1.etg. adm.bygget
2017/2812 - 96713/2017

Møtereferat Samhandlingsutvalget 18.10.2017
Saksnr
34/17

Emne
Godkjenning av referat og møteinnkalling.
Ingen kommentar.
Oddrun Hompland møtte som vararepresentant for Erik
Andreas Torkildsen.

Ansvarlig

Vedtak:
Møtereferat fra 30.08.17 godkjennes uten kommentar.
Møteinnkalling godkjennes.
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Status samarbeidsavtaler


Muntlig og skriftlig rapportering - fagråd til
delavtale 4 ( vedlegg 1).
Leder for fagråd til delavtale 4 Olaug Thingbø presenterte
fagrådets arbeid for 2016 og frem til d.d. i 2017.

Olaug
Thingbø

Vedtak:
Samhandlingsutvalget berømmer fagrådet for å være aktive,
og for å drøfte aktuelle saker. Saken tas til orientering
 Skriftlig rapportering - fagråd til delavtale 6
Samhandlingsutvalget gikk gjennom den utsendte rapporten
fra leder i fagrådet Ole Christian Langlo.
Vedtak:
Samhandlingsutvalgets kontaktperson til delavtale 6 bør møte
på neste avtalte møte i fagrådet. SU ber om at tidligere sendte
tilbakemelding gjennomgås av fagrådet, samt går gjennom
rådets sammensetning og oppnevner eventuelle nye
medlemmer. Tilbakemelding fra fagråd 6 settes opp som
orienteringssak 29.11.17
Saken tas til orientering


Nytt medlem fagråd 1

Vedtak:
Ariaan Schönhage, kommunalsjef helse- og omsorg Strand
kommune erstatter Tom Jakob Bru som går over i annen
stilling
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Anne Ree
Jensen

Nye medlemmer fagråd 2b og 2c

Vedtak:
Ny representant fra Ryfylke blir Torhild Hauge Dahl, leder for
fysio- og ergoterapiavdelingen i Strand kommunesom
erstatter Per Braaten. Ny representant fra Stavanger
kommune blir Jens Olafson.
Revisjon av avtaler 2017
Partssammensatt utvalgs (PU) møte er utsatt i påvente av nytt
medlem fra rådmannsutvalget. Det er usikkert om utvalget vil
nå å ferdigstille arbeidet innen fristen (utgangen av 2017).
Arbeidsutvalget (AU) anbefaler at delavtale 2a og 11 hvor det
er gjort store endringer på bakgrunn av endringer i lover og
forskrifter, godkjennes midlertidig i påvente av endelig
godkjenning i PU.

Else
Ørstavik
Hollund

Sissel Hauge
/ PU

Vedtak:
Samhandlingsutvalget gir sin tilslutning til midlertidig å
godkjenne delavtale 2a og 11 viss PU ikke er klarer å fullføre
Side 2 av 7

26/17

prosessen innen fristen.
Strategisk ledermøte 8.desember 2017 (fra 09 – 12)
Helse 2035 Strategi for Helse Vest
Utviklingstrekk, utfordringer og muligheter
Fremtidig oppgavedeling mellom kommuner og
spesialisthelsetjenesten
Status: Avventer navn på foredragsholder fra KS. Endelig
program sendes ut så snart dette foreligger.
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Vedtak:
Saken tas til orientering og det arbeides videre med å få satt
endelig program.
Omgjøring fra «døgn» til «dag» - gir dette konsekvenser
for kommunene? Hvilke retningslinjer/føringer ligger til
grunn for oppgaveoverføring?
Bente Gunnarshaug Stavanger kommune: La frem saken
(se vedlagt presentasjon). Det har senere tid vært oppslag i
avisen om at spesialisthelsetjenesten skal spare inn mange
millioner for å klare å bygge nytt sykehus, både som egne
artikler og i leserinnlegg. Det er usikkerhet om eventuelle
nedskjæringer og driftsendringer har konsekvens for
kommunene?
Inger Skjæveland, mottaksklinikken: alle interne endringer
som skjer i driften på SUS har vært som orienteringssak i SU
sin faste sak «Endring i drift/ runden rundt bordet». En kan
ikke se at en konsekvensutredning av interne
driftsomrokkeringer skal generere konsekvensutredninger
som innbefatter kommunene. Det er også viktig at en ikke
bruker pressen som informasjonskanal for samhandlingen,
men bruker de råd og utvalg som allerede eksisterer. Skulle
spesialisthelsetjenesten derimot se på oppgaveoverføring, så
er det helt naturlig at en involverer kommunene.
Randi Mobæk, psykisk helsevern for voksne: det er viktig å
belyse hva endringene i drift fremover vil gjøre for
samhandlingen. Det er også viktig å se på andre faktorer som
påvirker driften, slik som for eksempel fritt behandlingsvalg.
Sissel Hauge, samhandlingssjef: det er under arbeid å lage
en overordnet utviklingsplan for helseforetaket. Samhandling,
oppgavedeling og sykehus som virker sammen i nettverk er
basis for utviklingsplanene. Det overordnede målet er å legge
til rette for god og framtidsrettet pasientbehandling og god
bruk av ressurser (ref. nasjonal veileder). Utviklingsplanen vil
ha en planhorisont på 10 – 15år.
Anne Helene Frostestad, Stavanger kommune: det er viktig
å huske at «kommunen» ikke er ett hus/organisasjon, men 18
forskjellige «hus».
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Vedtak:
Samhandlingsutvalget ber om at fagråd 1 vurderer å
gjennomføre en konsekvensutredning for aktuelle sparetiltak i
forbindelse med sykehusutbyggingen.
Det oppfordres til at referater fra Samhandlingsutvalgets
møter sendes i linjen for informasjon. Samhandlingsutvalget
ber om at det vurderes deltakelse fra kommunene i
utarbeidelsen av utviklingsplanen når det er aktuelt.
Hvordan få oversikt / kartlegge forskningsprosjekter og
nettverk mellom kommunene og HF?

Sissel Hauge

Bakgrunn: USHT hadde i møte 30.mai presentasjon med
oversikt over prosjekter og pågående arbeid som var
forankret i senteret.
Er det mulig å få til en tilsvarende felles oversikt for
alle kommunene og sykehuset?
Diskusjon rundt bordet med mange innspill.
Forslag om at oversikten må ligge på felles samhandlingsside
(SUS sine hjemmesider) og inneholde navn på
kontaktpersoner.
Dersom det skal være mulig å oppdatere prosjektene
/nettverkene til enhver tid, må oversikten være fast tema på
Samhandlingsutvalgets møter.
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Vedtak:
Samhandlingsutvalget gir sin tilslutning til at en kan starte
arbeidet med å få til en slik oversikt.
«Utskrivning før kl.13.00»
o Innspill fra gruppen om å øke antall deltakere fra
deltakende kommuner og HF

Samhandlin
gsseksjonen,
Helse
Stavanger

Inger Skjæveland, mottaksklinikken:
Første møte i gruppen er avholdt. Fra gruppen kom det ønske
om å utvide gruppen med tre representanter. Bakgrunn for
dette er begge tjenestenivå i kommunene burde være
representert i gruppen(bestiller/utfører). Samtidig så vil det
være en fordel å ha representant fra sengepost SUS.
Inger Skjæveland fratrer gruppen på grunn av jobbskifte, og
erstattes med Inger Johanne Bø, nyansatt avdelingssjef
mottaksklinikken.
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Vedtak:
Samhandlingsutvalget gir sin tilslutning til at gruppen utvides
med tre medlemmer som ønsket.
Endring i drift/runden rundt bordet

Inger
Skjæveland

Egersund og Dalane: ikke noe nytt.
Strand og Ryfylke: ikke noe nytt.
SUS, klinikk for psykisk helsevern voksne: Det er mottatt
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klager på at klinikken avviser for mange henvisninger. Det
jobbes kontinuerlig med å se på denne praksisen.
SUS, klinikk for barn-unge-rus: ledig kapasitet på
poliklinikk, ambulant oppfølging og døgnbehandling.
Det har vært samarbeidsmøte med Strand kommune om
mulige samarbeidsprosjekter.
Begge klinikkene utreder mulige endringer i fremtidens
sykehus, og eventuelle endringer i behandlingsforløp. Når
arbeidet er kommet noe lenger, vil det være naturlig å ha
informasjon om dette i Samhandlingsutvalget. Det nevnes som
kommentar fra kommunene at en ønsker tettere dialog med
de nevnte klinikkene, både for å kunne påvirke veivalg for
nye driftsformer, og at en i fellesskap sikrer at lovverk
overholdes.
Kvinne / barneklinikken: vil fremme sak til neste møte om
oppfølging av barselkvinner.
Mottaksklinikken: etablering av dagpost (på 5G) er
utsatt til medio november av byggetekniske årsaker.
Kardiologisk dagpost skal etableres på nyåret 2018, og mer
informasjon følger. Det er utfordring med
lavere DRG inntekter når pasientbehandlingen endres fra
døgn- til dagbehandling.
Stavanger kommune: Helsehuset og USHT flytter til
Badehusgata 37 i november. Merk at sykepleieklinikken vil bli
stasjonert på Lervik sykehjem (se vedlegg).
Tillitsvalgte: ingen kommentarer
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Vedtak:
Informasjonen tas til orientering.
Tema
Nasjonal pilot «Ernæring» SUS og Slåtthaug sykehjem
Representant fra SUS kunne ikke komme.
Samhandlingsutvalget fikk en flott presentasjon fra leder på
Slåtthaug sykehjem. Det er ett faglig sterkt og grundig arbeid
sykehjemmet har gjort, som er til stor nytte for pasientene
på sykehjemmet. Det er ett mål at arbeidet skal spres til andre
sykehjem i kommunen.

Birte Lamo
Kristensen

Se vedlagte presentasjon.
Vedtak:
Saken tas til orientering.
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Helhetlig arbeid med pasienter på tvang – rus
o Orientering om arbeid med etablering av bistandsteam
o Prosess for oppfølging/etablering av team på tvers av
HF og kommuner

Brita Næss –
Helse Vest

Brita Næss ga en kort og oversiktlig presentasjon av arbeidet
som er i gang. Ny nasjonal veileder med forslag om å opprette
tverrfaglige «bistandsteam». Teamene er ett samarbeid
mellom kommunene, helseforetaket og fylkesnemnda.
Teamene skal ha faste medlemmer som kan møte på kort
varsel. En skal sikre juridisk, helsefaglig -og sosialfaglig
kompetanse i teamene. Det skal etableres to bistandsteam i
Helse Vest sitt opptaksområde(Bergen og Stavanger). Helse
Fonna innlemmes i teamet til Helse Stavanger og en tar sikte
på å ha teamet klart til oppstart 1.1.2018.
Ved årets revisjon av lovpålagte avtaler er det i delavtale 2a
lagt inn forslag til endringer som innbefatter opprettelse og
bruk av bistandsteam.
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Vedtak:
Det utarbeides ett felles skriv med forslag til mandat til
bistandsteam og en invitasjon til å delta, der det fremgår
hvilken kompetanse som ønskes. Invitasjonen sendes til alle
kommuner i omegn inkl. Helse Fonna som håndterer
prosessen i nord-fylket. Deretter vil kommunene samordne
seg og bestemme hvem som skal delta. Helse Stavanger holder
hånd om prosessen.
Orienteringssaker

Randi
Mobæk

1) Utvikling av nasjonale retningslinjer for helse- og
sosialutdanning – se vedlegg
Bjerkreim kommune har representant inn i det nasjonale
arbeidet som foregår i forhold til utdanningene Kontakt
person er Øyvor Sønstabø og hun imøteser gjerne innspill til
arbeidet. Helse Stavanger har tilsvarende prosess, og
kontaktperson er Ole Christian Langlo.
Samhandlingsutvalget ønsker å holdes orientert om det videre
arbeidet.
2) Videreutvikling av hjemmesykehus for barn – se
vedlegg
Kristine Bø, prosjektleder, ga en kort innføring i prosjektet
Helse@hjemme. Kartlegging er gjort av brukere av
eksisterende tjenester, men ikke av ansatte i kommunene.
Prosjektet inviterer kommunene til workshop med
arbeidsgruppen 9.november.
( se vedlegg med utkast til workshop)
Vedtak:
Det oppnevnes en representant fra Dalane, en fra Ryfylke, og
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en til representant fra Sandnes kommune. En oppfordrer til at
Sandnes sin representant kan rekrutteres fra pleietjenesten.
En bør også bestrebe og involvere flere representanter fra
legetjenesten. Navn på nye medlemmer inn i arbeidsgruppen
og workshop sendes til Sissel Hauge.
Samhandlingsutvalget ønsker prosjektet som orienteringssak
til møte i mars 2018.
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3)Forslag til møteplan i 2018
Utsettes på grunn av tidsnød. Forslag til møteplan med datoer
sendes ut i etterkant.
Eventuelt
1) Interkommunalt ambulant rehabiliteringsteam
(IKART)Settes opp som orienteringssak på neste møte.

AU

AU

Neste møte
Onsdag 29.novemberkl. 12:00 - 15:00, samme sted.
Møterommet er reservert fra kl. 11.
Else Ørstavik Hollund
referent
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