Fag- og foretaksutvikling - Seksjon for samhandling

Møtereferat
Deltakere:
Frode Otto, Sandnes kommune
Anne Brit W. Tengesdal, Eigersund kommune/Dalane cluster
Anne Helene Frostestad, Stavanger kommune
Bente Gunnarshaug, Stavanger kommune
Marianne Sundt, Jær- kommunene
Anne Ree Jensen, HST kirurgiske klinikker
Inger Johanne Bø, HST mottaksklinikken
Randi Mobæk, HST rus og psykisk helsevern
Lillian Michaelsen, FFO representant
Erik Andreas Torkildsen, HST kvinne- og barneklinikken
Olav Thorsen, leder PKO
Sissel Hauge, HST samhandlingsseksjonen
Else Ørstavik Hollund, HST samhandlingsseksjonen/ referent.
Gunde Sola HST/ Delta, Beth Ambjørnsen, Sandnes kommune /Fagforbundet,
Guro Bråstein, Sandnes kommune /NSF
Marta Ommundsen, leder fagråd 2a, møtte til sak 2/18
Lars Ravn Øhlckers møtte til sak 6/18
Forfall:
Grete Strømsmo, Strand kommune / Ryfylke cluster
Kopimottakere:
Møteleder:
Møtedato:
Klokkeslett:
Møtenr:
Møtested:
Arkivref:

Sissel Hauge
30.01.2018
12:00 – 15:00
1/18
Administrasjonsbygget, Direktørens møterom 1. etasje
2018/903 - 10878/2018

Møtereferat Samhandlingsutvalget 31.01.18
Saksnr
1/18

Emne
Godkjenning av referat fra 29.11.17 og møteinnkalling

2/18

Vedtak:
Møteinnkalling og referat godkjennes.
Status samarbeidsavtaler

Ansvarlig
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 Fagråd 2a – muntlig og skriftlig status rapport
Marta Ommundsen gikk gjennom statusrapporten som var
sendt ut med innkallingen. Medlemmene i fagrådet er aktive
og melder ofte inn aktuelle saker. Godt fremmøte. Mange av
medlemmene har fremtredende roller i sin egen enhet, og det
skaper god tilhørighet i sakene og informasjonsflyt ut i
virksomhetene. Fagrådet har gitt innspill til delavtalens tekst,
og endringene er godt forankret i utvalget. Fagrådet har
behandlet mange saker som videreføres inn i nytt år. Fastleger
blir invitert til enkelt saker, men har ingen fast representant i
rådet. Fra PKO er det ønskelig med en legerepresentant, og
samhandlingsutvalget ber rådet tenke på rekruttering fra den
yrkesgruppen ved ledighet.
Vedtak:
Saken tas til orientering
 Fagråd 10 – skriftlig statusrapport
Utsendt rapport gjennomgås. Fagråd for delavtale 10 tar opp
manglende representasjon fra personer med beslutnings
myndighet.
Fagrådene har en veiledende rolle for sitt fagområde, og er
bundet opp mot den inngåtte avtalen mellom partene.
Vedtak:
Saken tas til orientering.
AU går i dialog med fagråd for delavtale 10 i forhold til nevnte
problemstillingen.
 Nye medlemmer fagråd 10
Vedtak:
Irene Asheim Ivesdal, leder helsestasjonen Sandnes kommune
tiltrer fagrådet (erstatter Anja Øvrehus).
Stig Egeland, folkehelsekoordinator/leder forebygging- og
mestring Gjesdal kommune tiltrer fagrådet (erstatter Kari
Sjursen).
Kristine Skjøthaug, Stavanger kommune, har falt ut ved en
misforståelse, og skal fortsatt være medlem av fagrådet
 Nytt medlem fagråd 1
Berit Rosså Eie, Gjesdal kommune, fratrer sin stilling, og Jæren
cluster må finne erstatter.
( referents kommentar: Elisabeth Sortland Sande, fagsjef for
helse- og omsorgstjenestene i Randaberg tiltrer rådet)

Marianne
Sund

 Nytt medlem fagråd 3 og 5
Bertha Fjelde Sivertsen, Gjesdal kommune går ut av rådet, og
Jæren cluster må finne erstatter.
( referents kommentar: Kristine Ims Larsen, tjenesteleder
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hjemmetjenesten Time kommune tiltrer rådet)
 Fagråd 6
Vedtak:
Stine Johansen Haaland, programleder «Leve hele livet» fra
Stavanger kommune, tiltrer fagrådet (erstatter Siren
Vigrestad).

28/17

3/18

4/18

Generell diskusjon om fagrådene sin rolle og
representasjon:
For alle fagrådene kan det være en utfordring å spre de gode
diskusjonene og temaene ut til de ansatte i hver enkelt
kommune og innad på sykehuset. Hensikten med valgt
representasjon er nettopp at hver representant ivaretar sitt
cluster. Vedrørende fastlegenes representasjon i fagrådene:
mange av fagrådene har kommuneleger representert (blant
annet delavtale 1, 3 og 5 og 7). Det er opp til den enkelte
kommune / cluster å bestemme hvem som skal være medlem i
rådene.
Status revisjon av avtalene etter møte i partssammensatt
utvalg (PU)
Overordnet avtale trenger en endring (glemt å ta bort en
setning om PKO). Det vil bli gjennomført ved neste revidering.
Delavtale 11 er godkjent i partssammensatt utvalg og vil bli
sendt ut til signering sammen med delavtale 2a.
Delavtale 2a mangler noen avklaringer før den endelig kan
godkjennes.
Signerte avtale blir offentliggjort på SUS.no fortløpende.
Vedtak:
Saken tas til orientering. AU lager prosesskart for revisjon og
implementerer bakgrunn for endringen som eget punkt, jfr.
sak 44/17.
Strategisk ledermøte 2018
Fastsettes til 23. november 2018. Det er kommunen som er
hovedansvarlig for arrangementet og gjennomføringen.
Ulike tema er diskutert. Helse Fonna har arrangert møte i
januar 2018 med tema «forskning» (se vedlegg).
Vedtak:
Samhandlingsutvalget setter ned en arbeidsgruppe og gir
arbeidsgruppen mandat til å arbeide videre med
arrangementet. Arbeidsgruppen består av
Olav Thorsen, Bente Gunnarshaug, Randi Mobæk og Eli
Sævereid (repr. fra Dalanekommunene).
Oppfølging av Strategisk ledermøte 8.desember 2017
En av innlederne, Gro Anita Trøan etterspurte i sitt innlegg om
Samhandlingsutvalget og fagrådene har en handlingsplan for
sitt arbeid bygd opp om mål, tiltak og behov. Er samarbeidet
mellom sykehus og kommuner evaluert etter oppstarten i

AU

Olav, Bente,
Randi og Eli
Sævereid
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2012?
Samhandlingsutvalget mener dette er en god ide, men er
usikker på hvordan en skal gjennomføre en slik evaluering?
Kan vi tenke på involvering av det enkelte fagråd i større grad
enn i dag? Kan en involvere mastergradsarbeid?

48/17

5/18

Vedtak:
Samhandlingsutvalget inviterer Gro Anita Trøan til møte i
utvalget for å utdype temaet ytterligere. I tillegg lager AU ett
forslag til spørreskjema som sendes til hvert enkelt fagråd der
en ber om tilbakemeldinger på Samhandlingsutvalgets arbeid
(jfr. sak 28/17 og 44/17). Skjema sendes SU med kort
svarfrist før det sendes ut til leder for fagrådene.
Fremtidig barseltjeneste i HST sitt opptaksområde
Organiseres som prosjekt, med styringsgruppe og
arbeidsgruppe. Se vedlegg.
Vedtak:
Saken tas til orientering. Samhandlingsutvalget ønsker å følge
opp saken i møte 14. mars og få fremlagt endelig rapport på
møtet 13. juni.
Drift og runden rundt bordet

AU

Erik
Andreas
Torkildsen

Anne Brit: personal på sykehuset bør ikke oppfordre
pasienter til å søke korttid på egensøknader
Behandlingsintensitet hos pasienter -> kommunene kommer
gjerne i dialog for å diskutere dette.
Marianne: ikke noe fra cluster Jæren
Inger Johanne: stort press i mottaksklinikken i forhold til
antall utskrivningsklare pasienter i januar. Har vært tre
episoder med pasienter som kommer inn fra sykehjem med
høy mortalitet og som dør i løpet av første til andre
innleggelsesdøgn. Slike innleggelser skjer oftest på
kveld/natt/ helg. Behandlingsintensitet bør avklares med
pasienten og pårørende pre-hospitalt. På sengepostnivå SUS,
må vi oppfordre avdelingssykepleieren til å delta i diskusjoner
omkring behandlingsintensitet, og i tillegg initiere gode
utskrivinger.
Anne: samme utfordringer i de kirurgiske klinikkene som i
mottaksklinikken. Har også hatt episoder hvor ektefelle må
innlegges sykehus, fordi ektefelle 2 som er hovedomsorgsperson blir innlagt og kommunene ikke klarer å gi
ektefelle 1 ett omsorgstilbud. SUS har mottatt en svært
alvorlig klagesak, hvor fylkesmannen har gitt Helse Stavanger
varsel om brudd på gjeldene lover og forskrifter (se ellers
under orienteringssaker).
Erik Andreas: Høyt belegg på barneavdelingen.
Kvinneklinikken har fortsatt mangel på jordmødre. Det
gjennomføres endring i rutinen for gravide:
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Innskrivingspoliklinikk for gravide avvikles og gravide må
sende inn papirer i forkant av fødsel (ikke oppmøte).
Randi: Klinikk barn, unge og rusavhengige: Økende antall barn
og unge som henvises. Antall pasienter under 16 år er pr. i dag
høyere enn voksne. Samarbeidsprosjekt med kommunene er
startet i forhold til de «kompliserte» unge pasientene (Strand,
Sandnes, Stavanger). Dette presenteres nærmere som tema på
neste møte. Innspill fra kommunene: Ber om at
hjemmetjenesten inkluderes i tillegg til barnevernet.
Klinikk voksne: Pågående omlegginger i tilbudet: Ryfylke DPS
er lagt ned, men pasienter ivaretas i annen del av klinikken.
Omleggingen i drift er justert utfra høringssvar gitt fra
kommunen. Ledig kapasitet TSB voksne.
Frode: Sandnes kommune skal omorganisere tjenestene. En
skal skille ut hjemmetjenestene som egen virksomhet med en
leder og institusjonsdriften deles i to enheter. Politisk
behandling i gang. Målet er iverksetting etter sommeren.
Bente: Mosheim, Vålandstunet og St. Petri er historie.
Kommunen har nå full drift igjen med alle senger åpne.
Kommunen har fortsatt utfordringer med antall
utskrivningsklare pasienter.
Lillian: har vært vararepresentant for Jeanett i
Samhandlingsutvalget. En må avgjøre hvem som blir ny
representant fra FFO / brukerutvalget. Saken er hos FFO og en
venter tilbakemelding.
Sissel: oppfordrer innleggende lege til å bruke retten til
veiledning fra spesialisthelsetjenesten når det er usikkerhet
omkring innleggelse eller ikke.
Direktøren har invitert til dialogmøter med kommunene i
løpet av februar – mars. Rennesøy og Finnøy er de første
kommunene som får besøk 1.februar.
Samhandlingsseksjonen har hatt møte med helseledelsen i
Sola kommune på bakgrunn av rapport, utarbeidet av
Rogaland revisjon, som beskriver tjenestetilbudet i
kommunen. Seksjonen ønsker å invitere til tilsvarende møte
med Stavanger og Sandnes kommune med tanke på felles
utfordringer i forhold til gode pasientforløp.
Orienteringssaker
- Status Bistandsteam
Kommunene har spørsmål og avklaring som må gjøres til
ordningen med bistandsteam. Det vil blant annet være behov
for felles opplæring omkring arbeidet i Bistandsteamet.
Samhandlingsutvalget i Helse Fonna har sent forespørsel til
Helse Vest om ordningen og ber om at det gjøres en formell
henvendelse til Rådmannsutvalget angående representasjon i
teamet. Kommunene i nedsalgfeltet til Helse Stavanger stiller
seg bak innspillet fra Helse Fonna. Randi påpeker imidlertid at
det er viktig at arbeidet kommer i gang, så får en heller gjøre
fortløpende evaluering .

Sissel
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Vedtak:
På vegne av Samhandlingsutvalget sender leder for
Samhandlingsutvalget tilbakemelding til Helse Vest med
innspillene fra utvalget.
Oppgavedeling spesialisthelsetjenesten og
kommunene – etablering av arbeidsgruppe
Det er nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra Helse
Stavanger, PKO og medlemmer i fagråd til delavtale 1.
Gruppen skal ledes av praksiskonsulent og fastlege i
Stavanger, Ivar Halvorsen. Mandat for gruppen er utarbeidet
og godkjent av AD (se vedlegg). Første møte 7. februar 2018.
-

- Samhandlingsbarometeret – status
Verktøyet ligger nå tilgjengelig på internett for alle.
www.samhandlingsbarometeret.no

Feltkode

- Aktivitetsplan
Møtet 30.5.18 flyttes til 13.6.18. Ny dokumentfrist satt til
25.mai. Ny innkalling sendt. Obs! presisering i tema på møtet
13.6.18 (se vedlegg).
Vararepresentanter til samhandlingsutvalgets
medlemmer
Alle medlemmene i utvalget skal ha en personlig
vararepresentant. Meld inn navn til referent eller
samhandlingssjef.
-

Alle
medlemmer

Tilsynssak til Stavanger universitetssykehus fra
fylkesmannen – utskrivningsklar pasient
Samhandlingssjefen refererte kort fra saken. Konklusjonen fra
fylkeslegen er at Stavanger universitetssykehus «….. har brutt
forsvarlighetskravet i spesialisthelsetjenesteloven §2-2 når det
kommer til utskrivelse fra sykehuset og oppfølging av
ernæring». Det er viktig å presisere at det er kommunens
oppgave å definere omsorgsnivå og tildele tjenester.
Sykehuset sitt ansvar er å beskrive pasientens funksjonsnivå i
helseopplysninger som sykehuset sender over, samt å melde
fra når pasienten er utskrivningsklar til
kommunehelsetjenesten.
-

- SPIS- orienteringssak fra psykologfaglig rådgivning
Lars Øhlckers Ravn gikk gjennom spørreundersøkelsen.
Kommunen ønsker spørreundersøkelsen sendt til
«postmottak» , og at en i ledeteksten stiler henvendelsen til
direktør for helse og velferd. Kommunen vil selv sende
spørreundersøkelsen til aktuelle fagpersoner i kommunen.
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Samhandlingsutvalget vil gjerne ha presentert funnene når
undersøkelsen er avsluttet.
Tema:
Nytt sykehus – SUS 2023
Utsettes på grunn av sykdom
Eventuelt
- 1)Omdømmekonferansen
Samhandlingsutvalget har arrangert i 2014 og i 2016. Godt
besøkt konferanse, med ulike tema (se vedlegg fra siste
konferanse). Forslag til mulige tema:
Høsten 2018 / vår 2019.
- Eldre og rus, (Gilje Lid),
- Unge og traumer / vold / (psyk)
- Samhandling somatikk/psykiatri/kommune
- Flere tema- tenke tverrfaglig – spl/sosionomer/leger
- Psykisk helse og mangel på somatisk helse
eller omvendt -tilgang på tjenester
Vedtak:
Nedsetting av komite og valg av tema til
Omdømmekonferansen settes opp som sak på neste møte.

AU

- 2)Utviklingsplanen for SUS
Utviklingsplanen for SUS er snart ferdigstilt. Den vil bli sendt
ut til hver enkelt kommune for gjennomlesing og innspill.
- 3)Rullestoler
Øyeavdelingen i Hillevåg har egne rullestoler som brukes i
forbindelse transport fra poliklinikken og ut til ventende bil.
Rullestolene er godt merket med øyeavdelingen. «… det kan
være taxisjåfører som har tatt pasientene i vår stol og istedenfor
å levere den inn igjen til oss, likså godt har levert de på et
sykehjem.» En ber om sykehjemmet sjekker rundt seg og tar
kontakt viss de finner noe!
Nytt møte er 14. mars fra kl. 12.00 – 15.00. Rommet er
reservert fra kl. 11.00.
Mrk møterom: medisinsk konferanserom i Vestbygget.

Else Ørstavik Hollund
referent
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