Direktørens kontor

Møtereferat
Deltakere:
Samhandlingsutvalget 2016:
Frode Otto, Sandnes kommune
Vigdis Monsen, region Jæren
Grete Strømsmo, region Ryfylke
Anne Brit Tengesdal, region Dalane
Anne Helene Frostestad, Stavanger kommune
Bente Gunnarshaug, Stavanger kommune
Olav Thorsen, praksiskonsulent
Anne Ree Jensen, Kirurgisk divisjon
Inger Skjæveland, Mottaksklinikken
Randi Mobæk, Psykiatrisk divisjon
Erik Andreas Torkildsen, Kvinne- barnedivisjon
Sissel Hauge, fagsjef SUS, seksjon for samhandling, leder
Janette Skaland, brukerrepresentant FFO
Linda Susanne Krüger, samhandlingskoordinator SUS, seksjon for samhandling, sekretær
Gunde Sola, Helse Stavanger/Delta
Guro Bråstein, Sandnes kommune/Sykepleierforbundet
Beth Ambjørnsen, Sandnes kommune/Fagforbundet
Tilstede:
Sissel Hauge, Beth Ambjørnsen, Gunde Sola, Anna C. Lindbåge (vara for Inger
Skjæveland), Grete Strømsmo, Anne Brit Tengesdal, Anne Helene Frostestad, Bente
Gunnarshaug, Randi Mobæk, Anne Ree Jensen, Olav Thorsen, Oddrun Hopland (vara for
Erik A. Torkildsen).
Praksiskonsulent Heidi Nilsen møtte som observatør
Fagrådet delavtale 3 og 5: leder for fagrådet Svein Henning Haarr møtte til sak 34/16.
Møteleder:
Møtedato:
Klokkeslett:
Møtested:
Arkivref:

Sissel Hauge
07.09.2016
1200 - 1500
Helse Stavanger HF, direktørens møterom
2016/6854 - 76200/2016

Møtereferat fra møtet i Samhandlingsutvalget 07.09.2016
Saksnr

Emne

33/16

Godkjenning av møtereferat fra 25.05.2016 og dagens
møteinnkalling.
Referat og møteinnkalling godkjent uten merknader.
Sissel Hauge ønsket velkommen og presenterte nye medlemmer fra

Ansvarlig
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Helse Stavanger HF:
Anne Ree Jensen og Randi Mobæk.
Linda Susanne Krüger er ansatt som ny rådgiver ved Seksjon
samhandling.
34/16

Skriftlig og muntlig rapportering fra fagrådet for delavtale 3 og 5.
ved leder for fagrådet Svein Henning Haarr.
Det vises til utsendt årsrapport 2016.
Delavtale 3 og 5 ble revidert sist høst. Den største endringen er at
avtalen nå også omhandler polikliniske pasienter.
Fagrådet arrangerte et miniseminar 9. juni 2016 om avtalene og
endringer i disse. 13 av 18 kommuner deltok - totalt 90 deltakere.
Tilbakemelding var god.
SU gav honnør til fagrådet for vel arrangert seminar som er et eksempel
til etterlevelse.
Fagrådet har fått i oppdrag å lage en avtale om bruk av kommunalt
følgepersonell. Det vises til utsendt vedlegg til delavtale 3.
Avtalen er ferdig og godkjent av SU.
En del kommentarer/innspill fra et bofellesskap i Stavanger kommune,
ble redegjort for. Innspillet tas opp i neste SU.
Fagrådet ønsker fortløpende innspill til avtalene.

SU

Leder for fagrådet Svein Henning Haarr ønsker å skiftes ut og tar dette
opp med medlemmene i fagrådet. Tidligere sekretær i fagrådet,
Marianne Amdal, må også erstattes da hun har gått over i ny stilling. SU
tar dette til etterretning.
Ansvar og videre oppfølging av pasienten etter utskrivelse, ble
diskutert:
- Ansvar og oppfølging oppleves avklart mellom sykehuset og
hjemmesykepleien, men mindre avklart mellom fastlegene og
sykehuslegene.
- Papirer ved utskrivelse: Fastlegen mottar i beste fall epikrise
innen en uke etter utskriving.
Sykehuset har laget en egen konvolutt, hvor det går frem
hva/hvilke papirer pasienten skal ha med når vedkommende
flyttes, for å sikre pasienten på en bedre måte
- Det må avklares hvem som har ansvaret for å bestille
kontrolltime hos fastlege ved utskriving
Andre innspill:
- Pasopp-undersøkelsen viser bl.a. at Helse Stavanger HF skårer
dårlig på samhandling mellom lege til lege, resultatene sendes
fagrådet for evt. oppfølging.
- Foretaket har høyt fokus på reinnleggelser. Funn og tiltak knyttet
til reinnleggelser var sak på sist ledermøte.
- Innleggelsesskriv kan forbedres. Når det ikke foreligger
innleggelsesskriv bør sykehuset bli flinkere til å melde avvik.
- Avvik i kommunene vedr. pasientforløp, bør følges opp i
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fagrådet.
Forslag til beslutning
SU tar saken til orientering.
35/16

36/16

Skriftlig og muntlig rapportering fra fagrådet for delavtale 2b og c.
Det vises til utsendt statusrapport.
Delavtalene ble diskutert.
Pkt. 4 Resultat av gjennomgang av avtalen for evaluering og evt.
revidering, jfr. overordnet samarbeidsavtale pkt. 14.
Forslag til beslutning
Innspill/rettinger tas til etterretning og legges inn i avtalene.
Innspillene vurderes til å ligge innenfor endringer som kan utføres uten
at avtalene må signeres på nytt.
SU tar rapporten til etterretning.

SU

Kommunale ØHD-senger rus og psykiatri – status prosess ved Sissel
Hauge.
Delavtale nr. 4 Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om
døgnopphold for øyeblikkelig hjelp skal revideres og vanlig prosedyre
følges. Det foreligger allerede noen konkrete innspill, flere innspill
ønskes.
Utkast til revidert avtale må innom SU før godkjenning i PU – et
partssammensatt.
Sissel innkaller PU til møte i forkant av oktober-møtet for å enes om
prosessen.
Revidert veileder for tilbud om døgnopphold for helse- og
omsorgstjenester til pasienter og brukere som har behov for ø-hjelp, har
frem til nå kun omfattet pasienter med somatiske problemstillinger,
men fra 2017 vil veilederen også gjelde for pasienter innen rus og
psykiatri. Endelig prosess legges opp ihht. vedtatte retningslinjer for
revisjon av avtaler.
Omfanget av oppholdsdøgn som kan legges til grunn for overføring til
kommunene er svært begrenset og de økonomiske rammene for
etablering av nye døgnplasser vil komme i de ordinære
budsjettprosessene.
Helse Stavanger HF er allerede i tett dialog med Sola kommune som
utarbeider ny særavtale med foretaket, jfr. ny veileder.
Klepp, Time og Gjesdal er i dialog med med Jæren DPS. Stavanger og
Sandnes er i dialog med psykiatrisk divisjon.
Ryfylkekommunene har ikke startet arbeidet med avtalen, men
diskuterer saken.
Forslag til beslutning
AU lager utkast til revidert delavtale nr. 4. Forslaget legges frem for SU i
oktober. SU innkaller PU for godkjenning av avtalen.

26/16

Sak fra forrige møte: Status strategisk ledermøte ved Sissel Hauge.
Strategisk ledermøte er et årlig møte som arrangeres i høst.
Tema for møte er: Sosial ulikhet i tilgjengelighet til helsetjenester
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Problemstillingen: Hvor langt skal helsetjenesten strekke seg for å tilby
hjelp til personer som ikke evner/har vilje til å motta tjenestene som
tilbys.
Da inviterte aktører som har engasjert seg spesielt i denne
problemstillingen, som Helseministeren og Astrid Nøkleberg Heiberg
ikke hadde anledning til å delta, samt usikkerhet omkring egne
ressurser, vurderer SU å utsette møte til våren 2016.
Beslutning
SU foreslår at strategisk ledermøte utsettes til mai 2017.
37/16

Endringer i drift som har konsekvenser for samarbeidet mellom
kommune og sykehus.
Endringer i drift som skjer i kommunene eller på sykehuset, skal meldes
SU i forkant av neste møte.
Bente Gunnarshaug melder inn en sak til neste møte:
Endring i hjemmetjenesten i Helse Stavanger HF.
Organisasjonsutvikling på SUS:
Psykiatrisk divisjon er inndelt i to klinikker fra 01.01.2017:
- Klinikk psykisk helsevern for voksne
- Klinikk psykisk helsevern for barn, unge og TSB.
Kirurgisk divisjon er inndelt i midlertidige strukturer fra 01.03.2016:
- Hode-hals klinikken (Nevrosenteret, Øyeavd. Og ØNH-avd.) og
Rehab. Denne klinikken er vedtatt godkjent.
- Klinikk for ortopedi, plastikk-kirurgi og hudklinikken.
- Kirurgisk avd. (Gastrokir.avd., operasjonsavd. Og DK-Hillevåg.
Klinikksjefstillingene for Psyk. divisjon og Hode-hals klinikken er utlyst.
Samhandlingen fortsetter som før, men representanter på
samarbeidsmøter og fora med kommunene kan endres som en følge av
dette.
Informasjon kommer på Internett når alt er klarert, ca. jan. 2017.
Høring vedr. DPS-ene
Forslag om at DPS-ene skal organiseres fra kommunene, er en del av en
høring som er ute nå. Helseforetaket vurderer dette og svarer innen
høringsfristen.
Olav Thorsen presenterte Heidi Nilsen. Hun begynte i dag som ny
praksiskonsulent og vil være her på tirsdagene. Hun bor i Egersund.
Helse Stavanger HF har hatt møter med flere kommuner om ø-hjelp
senger og er godt i gang med kompetanseoverføring.
Kvinneklinikkens kvalitetsprosjekt 2015 «Fra hjem til Hjem
Fødeblomsten IV» vil bli ferdig i neste uke – rapporten sendes Sissel
Hauge for info. i SU. Kvinneklinikken og kommunen har sammen sett på
forbedringsmuligheter i helsetjenesten gjennom svangerskap, fødsel og
barseltid.
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Kvinneklinikken er i dialog med Ledelsen for kommunale øhj. senger på
Stokka for å vurdere om Stavanger kommune kan gi et tilbud til
hyperemesispasienter. Det er et slikt tilbud i Sandnes/ jærkommunene.
38/16

Orienteringssaker:
1. Deltakelse i læringsnettverket for utvikling av gode pasientforløp
for eldre og kronisk syke, hvem har meldt seg på. Sjekk ditt eget
kluster og gi tilbakemelding.
Helse Stavanger HF er invitert til å delta i et nasjonalt
læringsnettverk for gode pasientforløp for eldre og kronisk syke,
i regi av Kunnskapssenteret og KS, sammen med kommunene i
opptaksområdet.
Sola- og Stavanger kommune har vært aktivt inne i nettverket, og
også noen fra foretaket som var med som observatører.
Helse Stavanger HF er positive til nettverket og har meldt inn 8
representanter.
Status kommunene ble redegjort for - avventer tilbakemelding
fra noen kommuner.
Det bør ses på om VIP-prosjektet kan relateres inn i dette
læringsnettverket.
Ledergruppen på sykehuset behandlet denne uken en sak om
reinnleggelser, VIP-prosjektet, nasjonalt læringsnettverk og
PKO-rapporten. Sissel Hauge sender saken til SU til orientering.

Sissel

2. 48/15 Omdømmekonferansen
Konferansen er planlagt 20.10.2016. Tema er «Samhandling i nye
tider». Inger Skjæveland sitter i komiteen.
Påmeldingskjema finner dere på KS sine sider, ref. link:
http://www.ks.no/kalender/rogaland-omdommekonferansen-2016/
3. Status VIP-prosjektet.
En mindre andel pasienter (anslått til ca. 20 %) forbruker en
svært stor andel av ressursene både i primærhelsetjenesten og i
sykehus. For en del pasienter ser det ut til at mye ressurser blir
brukt med tilsynelatende liten nytte. De blir gjerne reinnlagt med
samme problemstilling og ofte like dårlige gang etter gang.
SU har deltatt i utarbeidelse av forslag til mandat – siste utkast er
utsendt.
Målsettingen er å lage mer langsiktige planer for disse
pasientene for om mulig å bedre nytten av ressursbruken.
IP-Individuell Plan – her kalt VIP-IP ble diskutert. SU ber om at
betegnelsen VIP-IP erstattes med IP. Det er et mål å få opp
bruken av IP.
VIP-prosjektet vil bli foreslått som en del av læringsnettverket,
ref. sak i dagens møte.
4. Det er utarbeidet forslag til aktivitetsplan for 2017; gi innspill.
Randi Mobæk ønsker mer fokus på brukermedvirkning og
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-

brukerstyring. Dette kan være et aktuelt tema for SU 25. januar
2017.
Andre tema:
Gode samhandlingsnettverk – info. suksesshistorier.
Diverse informasjon ved instituttleder for helsefag ved UIS.
Forslag til beslutning
Møteplan/aktivitetsplan godkjennes.

39/16

Tema: inn- og utskrivninger; samhandling og etisk refleksjon ved
tidligere sykehusprest Leif Lie Bjelland.
Sissel Hauge innledet og presenterte utvalget.
Bjelland reflekterte over etikk i forhold til samhandling - er det noen
utfordringer her – inn og utskriving av pasienter, samhandling og etikk.
Han fikk honnør for en interessant presentasjon.
Presentasjonen vedlegges referatet.

40/16

Endringer i drift (meldes inn på forhånd).
AU ønsker informasjon om endring av drift snarest mulig.
Det er ønskelig at vara møter i SU ved fravær.
SU forventer at referatene spres rundt i enhetene.
Eventuelt
Ingen meldte saker.

Mette Orstad Hansen
referent
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