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44/18 Godkjenning av referat fra 3.10.18 og saksliste
Vedtak: Referat og saksliste godkjennes
45/18 Statusrapportering fra fagrådene
Skriftlig og muntlig fra fagråd for delavtale 8, samarbeidsavtale
om jordmortjenester. delavtale 8: Rapport ble presentert,
ligger ved referatet.
Barselrapport ble presentert, ligger ved referatet.
Referansegruppen har gitt gode/nyttige tilbakemeldinger. Ved
tidligere utskrivning må samhandling mellom sykehus og
kommuner bli bedre, en må jobbe videre med
kompetanseheving. Det anbefales at kommune i 2019
utarbeider egen strategi- og handlingsplan for svangerskap og
barselomsorg. I rapporten kommer det fram at det anbefales
at rapporten sendes på høring til kommunene med
Samhandlingsutvalget (SU) som oppdragsgiver. Kommunene
ønsker ikke at SU er oppdragsgiver, men SU støtter at
rapporten sendes ut på høring.
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skriftlig fra fagråd for delavtale 1, ansvar og
oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene
Rapport er vedlagt referatet
 status revisjon delavtaler
Status revisjon delavtaler: Det er ønskelig at delavtale 4,
Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for
øyeblikkelig hjelp, gjennomgås i hver kommune. Det blir bedt
om at kommunene tar initiativ til dialog med sykehus, og
justerer avtalen i tråd med virkeligheten. Revidering av
Delavtale 1, Samarbeidsavtale om ansvars- og
oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene, har vært en
uheldig prosess. Det er frist 28.11.18 på siste tilbakemelding i
forkant av partssammensatt utvalg. Det er viktig at man bare
ber om å endre avtaler der det er helt grunnleggende viktige
endringer som har stor betydning for samhandlingen.
Vedtak: Saken tas til orientering. Samhandlingsutvalget støtter
at rapporten sendes på høring, og takker for godt arbeid og
informasjon underveis i prosessen. Delavtale 4 gjennomgås i
hver kommune, og revideres sammen med SUS v/behov.
30/18 Status i Bistandsteam, mandat, erfaring fra teamet her og
andre steder.
Veileder i 2016 la opp til at det skulle etableres bistandsteam.
Bistandsteamet trer sammen når kommunen har behov for å
diskutere spørsmål knyttet til tvang etter bestemmelsene i HOL
§§ 10-2, 10-3 og 10-4. Bistandsteamet er et rådgivende
samarbeidsorgan for begge tjenestenivå; kommune og
spesialisthelsetjeneste. Det er mer viktig med tverrfaglig
kompetanse i teamet, enn hvor medlemmene i teamet
kommer fra. Bistandsteamet startet opp i september i år. Hittil
i år har teamet hatt 5 saker. Siden oppstart har teamet hatt
ukentlige lynk-møter. Teammedlemmene har
vararepresentanter, og dermed blir ikke møter avlyst.
Presentasjon følger referatet.

Anne Helene/
Sissel
Alle
kommunene

Janne Strand

Vedtak: Saken tas til orientering
29/18 Aktivitetsplan 2019
 Gjennomgang- godkjenning
 Tema: Forbedringsarbeid
Vedtak: Aktivitetsplanen for 2019, godkjennes med følgende
endringer: Dato for omdømmekonferanse settes inn i
aktivitetsplanen. Dato for SU-møte i januar 2019, flyttes til
23.januar, og blir på SUS. SU-deltakerne distribuerer
aktivitetskalenderen til egen organisasjon, og til dem de
representerer.
46/18 Endringer i drift som kan ha konsekvenser for
samarbeidet mellom kommunene og foretaket
Erik Andreas Torkildsen: Krevende budsjettprosess, dermed
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kan ting endres når budsjett er vedtatt. Jf. sykehusets plan for
høy aktivitet, kan det skje at noen må skrives raskere ut.
Anne Ree Jensen, kir: Noen operasjoner kan bli flyttet mellom
Bergen og Stavanger. Flere pas. blir snudd i mottaket. Det
arbeides med å få til en felles sårpoliklinikk, en samarbeider
tett med kommunene.
Stor innsøking/henvisning til psykisk helse og rus. Ansatte er
slitne, døgntilbud og poliklinikk er under press. Anbefaler at
kommunene deltar på samarbeidsmøter på sykehuset eller på
lynk. Fokus på pakkeforløp, og tema på fagrådsmøte.
Pakkeforløp vil være tema på samarbeidsmøter, i et språk og
en form som når alle målgrupper. Kommunene utløser
pakkeforløpet, en må nå ut til ansatte, brukere og pårørende.
Mottaksklinikk, Else Ø. Hollund: 88 % i mottaksklinikken har
tatt ifluensavaksiner. Ukentlig er det tabletop (øving) i
mottaksklinikken.
Sandnes kommune: har krevende brukere. SUS minner i den
forbindelse om muligheten for «VIP-pas», -kontakt
samhandlingslegen.
Ryfylkekommunene: Har startet med hverdagsrehabilitering.
Dalanekommunen: Eigersund kommune er opptatt av
avklaringer vedr. fremtidige eierforhold og bruk av bygninger
på Lagård- Egersund sykehus.
Stavanger kommune: vaksinasjon har hatt stort fokus, mange
vaksinert. Merker vansker med mye utskrivningsklare pas.
47/18 Orienteringssaker
Sissel
 Betaling for utskrivningsklare pasienter, brev fra
helsedirektoratet «Det vil bli overført midler fra de
regionale helseforetakenes basisbevilgninger til
kommunene i budsjett 2019. Betalingsplikten skal
følge oppholdskommune, også for somatiske
pasienter, fra 2019». Ny betalingstakst; 4885 kr, likt for
somatikk og psyk.
SUS har flere utskrivningsklare pas. i psyk. nå enn tidligere,
kanskje har ikke det reelle antallet økt. Økningen kan skyldes
at det er større bevissthet rundt meldinger om utskrivningsklar
pas. Begrepet «oppholdskommune» er ikke definert, sykehus
og kommuner (via KS) arbeider videre med avklaring vedr.
begrepet. Utskrivningsrapport; Kommunene trenger nødvendig
informasjon for å kunne ta imot utskrivningsklar pas. Det betyr
at kommunene er helt avhengige av at delavtalene følges, slik
at utskrivningsrapport senest kommer på det tidspunkt som er
satt i delavtalen mellom kommunen og SUS. Psykiatrisk klinikk
jobber videre med dette, slik at informasjonsbehov ivaretas.
 Læringsnettverk; trygge utskrivelser- SUS
Sikre trygge utskrivelser fra SUS og bidra til å redusere antall
reinnleggelser. SUS har utdannet veiledere (utdanning innen
veiledningsmetodikk). Spørreundersøkelse viser bl.a. at pas.
ikke er tilstrekkelig informert/orientert. Det skal koples på
forskning vedr. trygg utskrivning. En arbeider med å
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revitalisere VIP-prosjektet som Svein Kjosavik har vært aktiv i.
 Gjensidig orientering for høy aktivitet i sykehus og
kommune
Gjesdal kommune har hatt stort fokus på vaksinering, Time
kommune har arbeidet med «system rundt» kols. Klepp
kommune har ikke økt antall plasser, men har plan for høy
aktivitet. Sola kommune har tatt i bruk en ekstra omsorgsbolig,
og har hatt ekstra fokus på vaksinering. Randaberg kommune
har hatt ekstra fokus på vaksinering. Stavanger kommune har
en plan for høy aktivitet klar til godkjenning. Planen beskriver
organisering, økning av antall senger, og når tid planen skal
iverksettes. Mottaksklinikken har jobbet systematisk med plan
for høy aktivitet, øver på dette, og tenker dette «er oppe og
går». Det er laget algoritmer, (en trapp, når tid de ulike
tiltakene skal iverksettes).
Sandnes kommune: Har noe få senger ekstra til å kunne ta i
bruk. SUS gir tilbakemelding i møtet at det er ønskelig at
Sandnes kommune også lager algoritmer. Bjerkreim, Lund og
Eigersund kommune har tiltak/plan for høy aktivitet. Det
mangler tilbakemelding fra Sokndal kommune.

Vedtak: Saken tas til orientering, med følgende merknad:
Sandnes kommune blir bedt om å lage algoritmer i planen for
høy aktivitet.
48/18 Presentasjonen av Nasjonal Helseøvelse 2018, som er en del av
NATO øvelsen.
Nasjonal Helseøvelse 2018, LIVE øvelse. Evalueringsprosessen
pågår nå. Øvelsen var et oppdrag fra Helsedirektoratet:
 Lede planlegging og forberede LIVEøvelsen.
 Lede gjennomføring av LIVEøvelsen.
 Evaluering og oppfølging av LIVE-øvelsen.

Ansvarlig

Eva Kristin
Egeland,
Elisabeth Haga
Jacobsen

Spesialisthelsetjeneste, fylkeskommuner og kommuner har
vært involvert. Har tatt utgangspunkt i skisse utarbeidet av
Morten Summer UIS, HSH-2012. Øvingsstabseminar/workshop, bordøvelse (tabletop, spilløvelse,
ferdighetstrening, funksjonsøvelse, fullskalaøvelse. Det er laget
øvingspakker som kommunene, e-læringskurs i
beredskapsledelse. Presentasjon følger referatet. Alt tyder på
at viktige læringspunkt vil komme fram i evalueringen.
Vedtak: Samhandlingsutvalget tar saken til orientering.
49/18 Eventuelt:
Det ble gitt kort informasjon om status i arbeidet vedr. nye
retningslinjer i et nytt system for styring av læringsutbytte i
helse- og sosialfagutdannningen- sykepleieutdanningen. Dette
arbeidet har Øyvor Sønstabø, kommunalsjef levekår Bjerkreim
kommune, deltatt i.
Sykehuset ber kommunene bidra til at dialysepasienter ikke
står på multidose. Det har vært noen uheldige hendelser vedr.
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