Medisinsk klinikk - Geriatrisk seksjon

Møtereferat
Deltakere:
Frode Otto, Sandnes kommune
Vigdis Monsen Austdal, Hå & region Jæren
Grete Strømsmo ,Strand & region Ryfylke
Anne Brit W. Tengesdal, Egersund & region Dalane - forfall
Anne Helene Frostestad, Stavanger kommune
Bente Gunnarshaug, Stavanger kommune
Anne Ree Jensen, Kirurgisk divisjon
Inger Skjæveland, mottaksklinikken
Sissel Hauge, seksjon for samhandling
Gunde Sola, Helse Stavanger / Delta - forfall
Guro Bråstein, Sandnes kommune/NSF – forfall
Beth Ambjørnsen, Sandnes kommune/ Fagforbundet – forfall
Else Ørstavik Hollund, samhandlingskoordinator SUS /referent - forfall
Olav Thorsen, praksiskonsulent
Randi Mobæk, Klinikk psykisk helsevern for barn, unge og TSB – forfall
Rolf Haaland, stedf. for Randi Mobæk
Lillian Michaelsen, Brukerorganisasjonen FFO
Erik Andreas Torkildsen, Kvinne- og barnedivisjonen, forfall
Møteleder:
Møtedato:
Klokkeslett:
Møtenr:
Møtested:
Arkivref:

Sissel Hauge
29.03.2017
12.00 – 15.00
2/2017
Medisinsk konferanserom ,
2017/2812 - 38842/2017

Møtereferat Samhandlingsutvalget 29.03.17
Saksnr
12/17

Emne
Godkjenning av referat fra 25.01.17og møteinnkalling:
Referatet godkjennes med følgende kommentarer:
Sak 7/17 Pasientreiser: Lillian Michaelsen har fått
tilbakemeldinger fra pasienter:
- De får ikke refundert alt det de legger ut for
- Det er dyrt å ringe det telefonnummeret som er oppgitt
til Pasientreiser.
Saken behandles nærmere under eventuelt.
Sak 11/17 Eventuelt/pkt. 2: Inger Skjæveland etterlyser
tilbakemelding/konkrete tilfeller der SUS har definert
tjenestenivå hos pasientene.

Ansvarlig

Side 1 av 6

En sak/den saken det ble referert til i forrige møte, er
mottatt. Omfanget er ikke stort.
13/17

Møteinnkallingen ble godkjent uten merknader.

Status samarbeidsavtaler
Muntlig rapportering fra fagråd 2D:
Ref. utsendt statusrapport Palliativt Fagråd, mars 2017.
Anders G. Madsen, kommunelege/tilsynslege Hå kommune,
presenterte rapporten. Fagrådet fungerer som
styringsgruppe.

Pkt. 2 Fagrådets struktur:
Lederrollen roterer mellom helseforetaket og kommunene
ca. hvert 2. år. I perioden fra 2014 – 2016 hadde
helseforetaket lederrollen ved Thorild Thorstvedt, (MPT).
Lederrollen fra 2017 er overtatt av kommunene ved Anders
G. Madsen, Hå.
Torhild Thorstvedt slutter ved SUS i løpet av året. Inger
Skjæveland spiller inn forslag til navn på ny representant fra
Mottaksklinikken.
Definisjon av palliasjon (delavtale 2d, pkt 4):
Palliativt fagråd ber om at definisjonen i delavtalen endres i
tråd med WHO sin definisjon av 2002. (se statusrapport av
mars 2017) Delavtalen oppdateres ved neste revisjon.
Hvordan opprettholde tilstrekkelig kompetanse i
kommunene (delavtale 2d, pkt 6):
Nasjonale anbefalinger for kreftomsorgen, inkluderer bl.a.
råd om kommunale palliative enheter på minst 4 senger.
Dette er vanskelig å få til i små kommuner.
Fagrådet ønsker derfor, uansett kommunestørrelse, å
fokusere på at kommunene sikrer og tilrettelegger for
møteplasser for personale som er involvert i behandling av
palliative pasienter.
Olav Thorsen savner noe i rapporten om det å dø hjemme.
Sak for nettverket.

Skriftlig rapportering fra fagråd 9 (IKT-samarbeid).
Ref. utsendt presentasjon.
Fagrådets anbefalinger:
- Viktig å utbre sending av labsvar til kommunene, både
PLO og helsestasjon
- Krav til frister for sending og responstid ved
meldingsutveksling bør samordnes nasjonalt
- Velferdsteknologi bør eksplisitt inn i mandatet til
fagrådet.
Samhandlingsutvalget tar innspillene med i neste

Side 2 av 6

•

•

14/17

26/16

revisjonsrunde.
Bruk av teknologi har stort fokus, jfr. Strategiplan for
Helse2035.
Jærkommunene ønsker representasjon fra Jæren DPS i
fagrådet til delavtale 2a.
Sykehuset ønsker å opprettholde sin representasjon i
fagrådet, men stiller seg positive til at JDPS får tilbud om
en representant med møterett.
Samhandlingsutvalget støtter at JDPS får møterett.

Delavtale 4 er signert for alle kommuner og lagt ut på
nettet.
Særavtalene revideres forløpende og legges ut etterhvert.
P.t. er det ikke inngått nye særavtaler med tilbudet på
Jæren ØHD(Sandnes, Klepp, Time og Gjesdal), ØHD
tilbudet på Strand (Strand, Hjelmeland og Forsand) eller
Bjerkreim kommune. Øvrige kommuner har utarbeidet
og signert reviderte særavtaler. Det er enighet om at
revidert delavtale 4 vil være førende til ny særavtale
foreligger.
Sykehuset har utarbeidet ny prosedyre til bruk ved
direkte overføring av pasienter fra mottak i SUS, til et
kommunalt ø-hjelps tilbud (ref. revidert delavtale 4).
Prosedyren iverksettes i disse dager.

AU ønsker å møte kommuneklusterne for dialog
Få saker meldes inn til SU fra kommunene.
Arbeidsutvalget/AU ønsker å presentere seg for
kommuneklusterne, få innsikt og forståelse for hva som er
viktig for den enkelte kommune samt presentere saksgangen
etc. for å melde saker til SU.
AU ønsker å møte de største klusterne/lederne i
kommunene for innspill bl.a. til saker og informasjon om
Samhandlingsutvalget. Klusterne bes ta ansvar for invitasjon
dersom dette er interessant

Strategimøte 12. mai
Strategisk ledermøte, planlagt til 12. mai, må utsettes til
høsten 2017 da vi ikke har lykkes i å få svar fra sentrale
foredragsholdere. Andre tema ble diskutert, men grunnet
kort frist utsettes møte.
Helsekonferansen arrangeres i tillegg 11. og 12. mai, noe
flere ønsker å delta på.
Vedtak
Strategimøtet utsettes til november 2017. Tema avklares
nærmere. AU ber om innspill til evt. nye tema, eller hvorvidt
opprinnelig tema skal opprettholdes, til neste møtet 28. april
2017.
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Endring i drift – runde rundt bordet. (Ingen innmeldte
saker).
Sykehuset:
Forslag om å ta ned antall senger innenfor ortopedi
behandles i ledergruppen 04.04.2017. Tilbudet ut vil bli likt.
Det opprettes 4 orto-geriatriske senger (4 geriatriske senger
gjøres om). Samtidig opprettes en dagpost/ny post.

Klinikk psykiske helsevern er delt i to. Det vil bli igangsatt et
OU-prosjekt for evt. endringer som kommer fremover.
Det legges mer vekt på poliklinisk behandling og
dagbehandling.
Stavanger kommune:
Hilde Frafjord er tilsatt som ny legevaktsjef.
Stavanger kommune arbeider med å få opp
beleggsprosenten på ØHD-sengene.
Lervig sykehjem – (vedlegg 1)
Virksomhetsleder er tilsatt.

Ove Nordstokke, prosjektleder SUS2023 ønsker å bli invitert
til Lervig pga. at det er innovativt nytt sykehjem. Bente følger
dette opp.

Sandnes kommune:
Legevakten og Jæren Ø-hjelp flytter inn i nye lokaler på
Stangeland i Sandnes den 20 april. Jæren Ø-hjelp vil være
stengt for inntak av pasienter under flytting fra 17. – 20.
april. Rundeskogen sykehjem ble åpnet i februar.
Hå kommune:
Oppstarten av Hå sykehjem er utsatt til august 2017.

16/17

Strand og Ryfylke:
Ikke noe nytt.

Orienteringssaker ved Sissel
Forslag om at Utviklingssenter for sykehjem og
hjemmetjenester inviteres til å presentere hvordan de jobber
og hvilke saker de jobber med. .
SU støtter dette. USHT inviteres inn i neste møte.
Årsrapport hospitering 2016
Ref. årsrapport (vedlegg 2) . Antall personer som hospiterer
er stabilt, og gjennomgående årlig mellom 36 – 38 personer.
Ordningen evalueres som særdeles nyttig, og alle som har
hospitert vil anbefale ordningen for sine kollegaer.
Flertallet ønsker en uke med mulighet for 14 dager.
Neste hospiteringsrunde er uke 37 og 38 ut i kommunen og
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39 og 40 inn i sykehuset. Søknadsfrist 1. juni.

Dialogmøte mellom sykehusleger og fastleger – «Nytt og
nyttig» avholdes 24.april.

Olav Thorsen ba om at årsmelding for PKO sendes ut til SU.
(Vedlegg 3)
17/17

Sak utsatt fra forrige møte
Inger Kari Nerheim presenterte status for
«Veiviserprosjektet» per januar 2017, i samarbeid med Rolf
Haaland. Ref. utsendt saksfremlegg, .
Rapportene Veiviseren og Verktøykassa ble utdelt.
Veiviserprosjektet har utgangspunkt i et initiativ fra Helse
Stavanger HF, som er prosjekteier. Styringsgruppen har
utviklet konseptet «nettverksprosjekt», og har med dette
som utgangspunkt invitert til et samarbeid med:
• Helse Fonna HF
• NKS Jæren DPS
• Kommunene gjennom Samhandlingsrådet
• FOUSAM, inkl Høgskulen Stord Haugesund.
• Universitetet i Stavanger.
Det er i tillegg et godt samarbeid med Fylkesmannen, KS,
Napha, Erfaringskompetanse.no og lokale
brukerorganisasjoner.

18/17
14.2014.50

19/17

Delprosjekt 2 Likemenn: Forespørsel om deltakere til
prosjektet er sendt kommunene. (vedlegg 4)
Tema: Helsefaglige utdanninger ved UIS.
Kontorsjef Arne Endresen, presenterte tilbudet innen
helsefag. (vedlegg 5).

Noen innspill og utfordringer fra UIS til forumet:
- Sikre nok praksisplasser. Studentene er generelt
veldig fornøyd med oppfølging/praksis i kommunene.
- Oppgavene studentene får tildelt er svært ulike fra
arbeidssted til arbeidssted. Det ønskes felles normer
for godkjenning av hva den enkelte student kan gjøre
i praksis
- Oppretthold det særdeles gode samarbeidsklimaet vi
har med praksisfeltet
- Veiledningskurs – viktig å delta på
Det ble lite tid til diskusjon. SU ønsker en tettere dialog med
UIS og vil også i fremtiden invitere til møter.
Eventuelt
Vigdis Monsen Austdal – Pasientreiser:
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Det mottas klager fra pasienter som ikke får refundert
kostnadene til transport, når de er ferdig behandlet på SUS
etter kl. 1600 mm.
Pasientene melder om dårlig erfaring med Pasientreiser.

Sissel ble bedt om, og har innhentet følgende status fra
Pasientreiser i etterkant av møte:
«Etter møtet 25.01.17 har Pasientreiser gjennomført
dialogmøter med drosjenæringen. På bakgrunn av dette har vi
utarbeidet nye anbudsdokumenter som nå har vært ute på
høring. Dette skal nå godkjennes internt og deretter utlyses,
ref. regelverk om offentlig anskaffelse.
Bransjen har vært positiv og vi har gode indikasjoner på at
endringene som nå er gjort, vil gjøre at vi får inn tilbud i de
områdene som har vært uten avtaler siden 01.01.17.
I vår fremdriftsplan har vi som mål å ha nye avtaler på plass
fra 01.06.17.
Parallelt med dette arbeidet har vi hatt stort fokus på å
benytte biler som kommer inn til SUS fra kommuner med
avtale slik at pasientene får et tilbud fra SUS etter behandling.
I vår åpningstid klarer vi med disse bilene å håndtere opp mot
100% av de kommunekryssende returer fra SUS.»
Forslag til sak til neste møte: Høring – Helse Vest
virksomhetsstrategi – Helse 2035.

Mette Orstad Hansen,
referent
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