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Møtereferat 
 
Deltakere:       
Frode Otto, Sandnes kommune 
Vigdis Monsen Austdal, Hå & region Jæren  
Grete Strømsmo ,Strand &  region Ryfylke 
Anne Brit W. Tengesdal, Egersund & region Dalane   
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 
Guro Bråstein, Sandnes kommune/NSF 
Beth Ambjørnsen, Sandnes kommune/ Fagforbundet  
Else Ørstavik Hollund, samhandlingskoordinator SUS  /referent 
 
Fagrådet delavtale 10: leder Kristine Skjøthaug (Stavanger Helsehus) møtte til sak 2/17 
Avdelingssjef Aina Løhre og rådgiver Svein A Skjæveland , Pasientreiser , møtte til sak 7/17 
 
 
 
Forfall: Olav Thorsen, Randi Mobæk, Lillian Michaelsen, Erik Andreas Torkildsen 
 
 
Møteleder: Sissel Hauge  
Møtedato:  25.01.2917 
Klokkeslett: 12.00 – 15.00 
Møtenr: 1/2017 
Møtested: Medisinsk konferanserom ,  
Arkivref: 2016/6854 -  13296/2017  

  

 

Møtereferat Samhandlingsutvalget 25.01.17 
 

Saksnr Emne  Ansvarlig 
1/17 Godkjenning av møtereferat og møteinnkalling  

- Møtereferat av 30.11.16  godkjennes. Til sak 52/16   
Rutiner for melding til legevakt/fastleger og kommuner ved 
høyt belegg og plassutfordinger ved SUS. Sissel ønsker navn til 
kontakter i kommunene som skal være mottaker av disse 
meldingene.  
Møteinnkalling godkjennes.  

 
 
 

   
2/17  Skriftlig og muntlig rapportering fra Fagråd delavtale 10  

- Grundig og oversiktlig fremstilling av pågående og 
Kristine 
Sjøthaug  
(leder for 



 
 
 

Side 2 av 5 
 

planlagt arbeid i fagrådet. Rapport sendt ut med 
møteinnkalling. 

Saken tas til orientering. 

Stavanger 
Helsehus )  

   
3/17 Skriftlig rapportering fra Fagråd delavtale 2a  

- Viser til utsendte statusrapport. 
Saken tas til etterretning .  

 

   
4/17 Endring i drift – runde rundt bordet (ingen innmeldte 

saker) 
- Anne Ree Jensen: endring i organisering innad på 

tidligere kirurgisk divisjon. Nye klinikksjefer skal 
ansettes.  Arealdebatt og omfordeling av senger på SUS. 
Inger Skjæveland: omfordeling av senger innad på SUS. 
Utreder muligheter for økende dagbehandling. Ny 
tentativ modell vedtas medio februar 2017. 

- Opplever ingen rekrutteringsproblemer til 
sykepleiestillinger på SUS   

- Stavanger : opplever noe stigende vansker med 
rekruttering 

- Sandnes:  Jæren ø-hjelp flytter fra Klepp  til Sandnes 
nye legevakt 17 april.  Rundeskogen bo og 
aktivitetssenter åpner i februar. Opplever noe vansker 
med rekruttering 

- Ryfylke : u.a. 
- Dalane: u.a. 
- Jæren : Hå sjukeheim skal bygges ut. Midlertidig drift i 

andre bygninger i kommunen. Ikke endring i tilbudet.  
-  

Alle  

   
5/17 Evaluering av juleferien 

- SUS, kirurgen: rolig julehelg 
- SUS, medisinsk: utfordrende med mange syke ansatte, 

mange pasienter og mange som trengte smitterom.  
- Stavanger; rolig. Bedre enn forrige jul. 
- Sandnes: rolig.  
- Ryfylke: rolig. 
- Dalane: noe opphopning av utskrivningsklare pasienter 

(Egersund) uten spesifikk årsak.  
- Jæren: rolig.  

Alle  

   
6/17 Postmottak i kommunene (sak fra fagråd 3 & 5 )  

- Enighet i Samhandlingsutvalget om at hovedregelen er 
å sende til hovedpostmottak i kommune. Kommunene 
selv må etablere gode fordelingsrutiner, slik at posten 
kommer til rett instans og rett person. 

- En oppfordrer til bruk av navn på person viss en vet 
det 

Alle  

   
26/16 Strategisk ledermøte   
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- «Sosial ulikhet i tilgjengelighet  til helsetjenester» 
- 12. mai i Aula på SUS 
- Helseforetaket har invitert foredragsholdere, Bent 

Høie, Sverre Nesvåg, representant fra KS ( Gamma?) 
- Teaser sendes ut når foredragsholdere er på plass . 

Sissel  

   
7/17 Pasientreiser  

- Informasjon om situasjonen slik den er i dag. Svært 
utfordrende situasjon for pasientene. 

- Pasientreiser jobber iherdig for å kompensere for 
manglende avtaler i Stavanger, Sandnes, Randaberg og 
Kvitsøy 

- Noen kommuner har fått til avtaler med de lokale NAV 
kontorene for å bistå de av pasientene som ikke kan 
forskuttere for transport.  

- Nytt dialogmøte med drosjenæringen 8. februar 
- Bruk telefon 05515 for å få bistand/ hjelp for utfylling 

av skjema eller bestilling av transport (Åpent 08-16) 
Saken tas til orientering.  

 
Aina Løhre  
Svein A. 
Skjæveland  
(Pasientreiser) 
 
 

8/17  UiS er invitert til møte i Samhandling utvalget 29. mars. 
Hva ønsker SU skal være tema i dette møtet? 

- Sissel har fått bekreftet at UiS kan møte med 
instituttleder Anne Kari Hersvik Aarstad 

Ønsker for tema:  
- Oppdatering om hvilke tilbud UiS har  innenfor 

helsefagene 
- Info om innholdet i grunnutdanningen og 

videreutdanningen innen  sykepleie.  
Samhandling/samhandlingsreformen –hvordan tas det 
høyde for «nye tider» i undervisningen?  

- Evaluering av praksisfeltet? Gjøres det?  
- Hvordan tilpasse behov og etterspørsel innen 

utdanning /forskning?   

 

   
9/17 Orienteringssaker: 

1. Status avtaler delavtale 4 og 2c  
Særavtale ang KØH senger m/ rus /psykiatri er i prosess.  
Flere kommuner har ferdigstilt sine avtaler som signeres 
fortløpende.  

 
2. Revidert aktivitetsplan (sendt ut med innkallingen)  

Ingen merknader.  
Beslutning: 
Møteplanen godkjennes   

 
3. Ny forskrift utskrivningsklare pasienter 

Ingen endring i forhold til fakturering av utskrivningsklare 
pasienter. Faktureringen gjelder ikke for psykiatripasienter.  

 
4. Læringsnettverk innen rus/psyk i regi av KS  
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              (Randi Mobæk) utgår – 
settes opp 
senere  

10/17 Tema: «Brukermedvirkning og brukerstyring»  

(Randi Mobæk ) 

utgår- 
settes opp 
senere  

11/17 Eventuelt 

1. 48/15 Omdømmekonferansen   

Totalt sett en svært vellykket konferanse. Gode 
tilbakemeldinger. Greie fasiliteter ( Recidence, Sandnes). KS 
var involvert som med-arrangør, og arrangementet ble veldig 
godt ivaretatt.  Anbefaler samme samarbeid til neste 
konferanse (2018). Overskudd fra alle tidligere konferanser 
(kr 21000,-) er nå på konto hos KS. Kontaktperson er Agnes 
Lea Tvedt.  

2. Økende tendens til at SUS i større grad definerer 
tjenestenivå hos pasientene.  

Det meldes om en økende tendens til sykehuset definerer 
omsorgsnivå hos pasienter som skal ha tjenester fra 
kommunen etter utskriving fra SUS. Det er viktig at en 
fokuserer på legens viktige rolle i samhandlingen både på 
sykehuset og i kommunen. Ofte vil pasienten og hans 
pårørende referere til «legen på sykehuset har sagt…», eller « 
legen har sagt ...».  

SUS må i større grad definere tjenestebehov, ikke tjenestenivå. 
En skal beskrive pas. tilstand og forhold i hjemmet/ familien 
som er av betydning og beskrive pasientens egne ønsker. 
Kommunene opplever at sykehuset har «lovet» en type 
tjeneste til pasienten som kommunen ikke kan innfri, og som 
ofte er ett høyere omsorgsnivå en det kommunen vurderer 
som det beste.    I noen tilfeller har SUS opptrådt som 
pasientens «advokat» der SUS har klare formeninger om 
hvordan og hvor hjelpen i kommunen skal utføres. Det stilles 
spørsmål fra kommunene om der er manglende tillit fra SUS til 
kommunene om de klarer å ivareta den enkelte pasients 
behov?   

Inger Skjæveland ber om konkrete tilfeller der SUS har 
definert tjenesten, slik at vi kan gå inn i den enkelte sak for å 
finne årsak til hvorfor det har skjedd. Dette er den beste 
måten å endre praksis på.  Saken tas med videre inn i SUS.  

3. Parkering 

Endring i mulighetene for parkering og tilgjengelige 
parkeringskort. Trenger du parkering til 
Samhandlingsutvalgets møter, send mail før møtet til Sissel. 

4. Neste møte  29.mars i , 2. etasje vestbygget (medisinsk 

 
 
Inger 
Skjæveland  
 
 
 
 
 
 
 
Alle 
kommune -
representan
tene  
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konferanserom) kl 12-15  

Det ønskes en presentasjon av den gjensidige 
Hospiteringsordningen på neste møte.  

Rommet er reservert fra kl 11. Få hjelp av Medisinsk 
ekspedisjon for å få låst opp.  

 
 
Else Ørstavik Hollund, referent 
 


