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Møtereferat 
 
Deltakere:       
Sissel Hauge, Kari Helene Reinås ( vara) , Anne Ree Jensen, Else Ørstavik Hollund, 
Inger Karin Skjæveland, Randi Mobæk, Frode Otto, Marianne Sund, Grete Strømsmo, 
Anne Brit W. Tengesdal, Anne Helene Frostestad, Bente Gunnarshaug, Olav Thorsen,  
 
Lillian Michaelsen, Gunde Sola , HST / Delta, Guro Bråstein , Sandnes kommune /NSF, 
Beth Ambjornsen, Sandnes kommune/ Fagforbundet  
 
 
Påtroppende leder av Fagråd 2b/2C , Ingunn Ytredal - Sandnes kommune, møtte til 
sak 26/17 
Smittevernoverlege - SUS, Lars Kåre Kleppa, møtte til sak 29/17 
Leder av Fagråd 10, Lars Ravn Økcklers - SUS, møtte til sak 30/17 
Leder USHT , Unni Rostøl - Stavanger kommune,  møtte til sak 31/17   
 
Forfall:  
Erik Andreas Torkildsen 
Kopimottakere:  
 
Møteleder: Sissel Hauge 
Møtedato:  30.08.2017 
Klokkeslett: 12.00 – 15.00  
Møtenr: 4 / 17  
Møtested: Direktørens møterom 1. etg. adm.bygget  
Arkivref: 2017/2812 -  83292/2017  

  

 

Møtereferat Samhandlingsutvalget 30.08.17 
 

Saksnr Emne  Ansvarlig 
26/17 Godkjenning av referat og møteinnkalling 

Kari Helene Reinås møter som vararepresentant for Erik 
Andreas Torkildsen. 
  
Vedtak: 
Møtereferat fra mai godkjennes med følgende kommentar:  
Sak 26/17 Strategisk ledermøte blir ikke i november, men 8. 
desember.  
Møteinnkalling godkjennes.  

 
 

27/17 Status samarbeidsavtaler  
 

 Muntlig og skriftlig rapportering – fagråd til 
delavtale 2b+2c (vedlegg 1)  

Ingunn presenterte en oversikt over arbeidet i fagrådet, og 

Ingunn 
Ytredal  
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rådets sammensetning, samt innspill til revisjon. 
 
Vedtak : 
Innspill til revisjon er notert.  
Saken tas til orientering.  
 

 Skriflig rapportering – fagråd til delavtale 3+5 
(vedlegg 2 – sendt ut rett før møtet) 
 

Viser til utsendte statusrapport fra leder i fagrådet Brith 
Halvorsen 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering   

28/17 Revisjon av avtaler 2017  
Prosedyre for revisjon ble sendt ut med møteinnkallingen, 
samt oversikt over innspill til revisjon.   
Samhandlingsutvalget sine medlemmer sender forslag til 
endring på høring i sine nettverk/kluster for så å oversende 
en samlet innstilling tilbake til AU v/Sissel Hauge innen 
8.oktober. Planlagt møte i partssammensatt utvalg er planlagt 
til 13.november.   
 
Vedtak   
Saken tas til orientering.  

 

26/12 
 

Strategisk ledermøte 8. desember 2017 (fra 09-12) 
 

Helse 2035 Strategi for Helse Vest 
Utviklingstrekk, utfordringer og muligheter 

Fremtidig oppgavedeling mellom kommuner og 
spesialisthelsetjenesten. 

 
Program er under utvikling. Noen foredragsholdere er i boks. 
AU har oversikt over dette. Første teaser er sendt ut i linjen. 
Endelig program sendes ut når foredragsholdere er på plass. 
  
Vedtak: 
Saken tas til orientering og videre bearbeiding 

 

29/17 
 

VRE (Vancomycinresistente bakterier)  
God og oversiktlig presentasjon gitt av smittevernoverlege 
Kleppa.  
 
Vedtak: 
Presentasjon sendes ut med referatet.  
Saken tas til orientering.  

 

29/17 Endring i drift - runde rundt bordet og evaluering 
sommeravvikling  
 
Egersund og Dalane: ok sommeravvikling. Ingen endringer i 
drift 

Alle 
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Strand og Ryfylke: mye fokus på kommunesammenslåing. Ok 
sommeravvikling 
Sandnes: ok sommeravvikling. Kommunen åpner ytterligere 
flere sykehjemsplasser i september / oktober. 
Klepp og Jæren: Klepp har i sommer hatt noen vanskelige 
enkeltsaker. Hå kommune melder om utfordringer i forhold til 
elektroniske meldinger til private terapeuter. Andre 
kommuner ikke noe spesielt meldt.  
Stavanger: lite sirkulasjon i plassene på ettersommeren, og 
dermed noen pasienter på SUS som har ventet.  Ok 
sommeravvikling. 
Olav Thorsen, PKO: ikke noe spesielt meldt, men noe 
frustrasjon omkring «avvisningskulturen» av henvisninger til 
enkelte DPS ’er. 
  
SUS, psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige: 
økning i henvendelser i rus og psykiatri, både innen barn og 
voksen psykiatri.   
Ang avvisninger av henvisninger (ref. Olav Thorsen):  
Delavtale 2a setter ned ett arbeid i forhold til dette. Notat skal 
utarbeides. LAR – antall utdelingsdager er redusert fra 7 til 5. 
Skal evalueres. Ledig kapasitet i tverrfaglig døgnbehandling, 
rusbehandling. Ok sommeravvikling  
SUS, psykisk helsevern voksne: ok sommeravvikling  
SUS mottaksklinikken: medisinsk avdeling etablerer en 
dagpost, sammen med «døgn til dag» poliklinikk. Oppstart 
1.november. Kardiologisk avdeling etablerer også dagpost. 
Oppstart med ortogeriatri fra 28. august. Fire senger lokalisert 
i akuttgeriatrisk sengepost. Pasientforløpet er mottak 
Sommeravvikling: VRE utbrudd. Utfordrende drift.  
SUS, kirurgiske sengeposter: ortopedisk sengepost har 
redusert senger. Sommerdrift utfordrende i forhold til 
kompetanse, men har gått bra. Utfordrende drift på grunn av 
VRE tiltak. 
SUS, Kvinne / barn: normal sommeravvikling og ingen 
spesielle utfordringer.   
Tillitsvalgte: ingen kommentarer 
 
Vedtak: 
Informasjonen tas til orientering.  

30/17 
 

Delavtale 10: 
Informasjon om spørreundersøkelse  
Fagrådet har utarbeidet en spørreundersøkelse som skal 
sendes de kommunale helsesøstrene, og omhandler den 
nybakte mor og psykisk helse.  
Forhåndsutsendt materiale er forelagt blant annet ledene 
helsesøster i Stavanger kommune, og de ønsker en slik 
undersøkelse svært velkommen. Det ble påpekt at en måtte se 
gjennom formuleringen på noen av spørsmålene, slik at det 
klart kom frem hva en ønsket svar på.  

Psykologfagli
g rådgiver, 
SUS Lars 
Ravn 
Øhlckers 
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Vedtak:  
Samhandlingsutvalget støtter fagråd 10 i utarbeidelse og 
gjennomføring av spørreundersøkelse. Saken tas til 
orientering. 

31/17 
 

Presentasjon av Utviklingssenter for sykehjem og 
hjemmetjenester (USHT) – mandat og ansvarsområde 
Unni Rostøl ga en god innføring og gjennomgang av UHST.  
Se vedlagte presentasjon og årsrapport.  
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering 

Leder USHT 
Rogaland, 
Unni Rostøl 

32/17 Orienteringssaker 
- Arbeid med innhold i PLO meldingene 

Som en del av Læringsnettverket for eldre og kronisk syke vil 
samhandlingskoordinator sette i gang ett mini- 
samhandlingsprosjekt med mål om skriftlig å definere 
innholdet i den enkelte PLO melding.  Til grunn legges det som 
er utarbeidet i Vestlandsløftet, prosedyrer lokalt i hver 
kommune og prosedyrer fra Sørlandet sykehus. Kommunene 
er representert med utgangspunkt i CosDoc, Gerica, og Profil, 
sammen med representanter fra SUS. Målsetting å ferdigstille 
arbeidet før utgangen av 2017. Arbeidet ønskes velkommen 
og fikk bred støtte i utvalget.  

- «Ut før 13»   
Mottaksklinikken:  
Det er oppnevnt representanter fra de tre valgte kommunene 
Egersund, Sandnes og Stavanger.  Innkalling til møte kommer. 
Viktig at arbeidet blir presentert ut til resterende kommuner, 
gjerne via Samhandlingsnytt. 
 
Vedtak: 
Sakene tas til orientering.  

Else 
Ørstavik 
Hollund, 
samhandlin
gskoordinat
or SUS  
 
 
 
 
 
 
Inger 
Skjæveland 
 

33/17 Eventuelt 
 
1)Rapport om psykisk helsevern v/Anne Brit Tengesdal 
Vår region har mindre psykiatri senger enn resten av landet. 
Kapasitet og dekningsgrad for psykisk syke barn er lavere i 
vår region enn resten av landet.  Klarer Rogalands kommuner 
å ivareta sine veldig syke psykiatri pasienter? 
Randi Mobæk sier at dette er kjent og at en prøver å styrke det 
polikliniske tilbudet.  Tett samarbeid med BUFF etat / 
barnevern. Temaet settes opp som sak i neste møte. 
 
2) Ny sykehjemsforskrift fra 1. juli 2017 v/Anne Helene 
Frostestad. 
Bør dette settes opp som egen sak? Har det noen 
konsekvenser for samhandlingen mellom tjenestene?  
 
3) Utskriving fra SUS til kommunen 
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Det er meldt om tilfeller der pasienter er overført fra SUS til 
sykehjem kl. 22 og senere. Tilsvarende fortelles det om en 
pasient som har fått innvilget plass på sykehjem neste dag 
hvor pasienten klargjøres for transport fra sengepost kl. 11, 
men hvor sykehjemmet opplyser at de ikke kan/ ikke klarer å 
ta imot pasienten før etter kl. 16.  Begge disse beskrivelsene 
må vi forhindre oppstår.  
Sen utskriving skyldes som regel mangel på transport, og 
overfylte avdelinger der en ser seg nødt til å skrive ut 
pasienten om kvelden. Sent planlagt mottak av pasienten på 
sykehjem kan skyldes kapasitet og logistikkutfordringer lokalt 
på sykehjemmet, men er kanskje også kulturbetinget?   
For å forhindre at slike episoder oppstår, er det viktig at 
kommunen varsler tidligst mulig om hvilket tilbud pasienten 
får og at målet om utskriving på dagtid er kjent i begge nivå av 
tjenesten.  ( jfr. prosjekt «Ut før 13»). Det jobbes også i med å 
etablere alternative transportmetoder ( «hvite ambulanser»), 
men arbeidet er kun så vidt startet.  
 

 Neste møte 
Onsdag 18. oktober kl. 12:00 - 15:00, samme sted. 
Møterommet er reservert fra kl. 11.  

 

 
 
Else Ørstavik Hollund 
referent 
 


