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Referat
44/15 Rapportering fra fagråd for delavtale 1, ansvar og oppgavefordeling mellom
forvaltningsnivåene, v/ Sverre Uhlving. Skriftlig rapport var vedlagt
møteinnkallingen.
Fagrådet har hatt fokus på legenes involvering og fastlegens rolle. PKO har
deltatt med 2 representanter inn i fagrådet. Fagrådet har nettopp fasilitert et
møte for fastlegene på SUS kalt nytt og nyttig. Det var stor deltagelse og man
ønsker å få til et slikt møte 1 gang per halvår. Neste møte er planlagt 3.mars
2016.

Ansvarlig

PKO har også kjørt et prosjekt for å kartlegge reinnleggelser på historiske data.
Man ønsker fremover å få fokus på reinnleggelser og kartlegging av årsaken
mens pasienten er innlagt. Det finnes en rapport på reinnleggelser med tall
fordelt på hver kommune. Kommunerepresentantene i samhandlingsutvalget
ønsker denne tilsendt.
Det er ansatt en almenpraktiserende lege på akuttmottaket på SUS for å vurdere Sissel Hauge
hvilke pasienter som kommunene kunne behandlet selv. Stillingen er finansiert
av prosjektmidler.
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45/15 Referat fra 14.10.15 og dagens møteinnkalling ble godkjent
46/15 Skriftlig rapport delavtale 8, samarbeidsavtale om jordmortjenester.
Rapporten var vedlagt møteinnkallingen.
Fagrådet har sendt innspill til delavtalene i 2014, og det er tatt til etterretning i
utkastet som nå foreligger til Partssammensatt utvalg (PU) men det er ikke
ferdigbehandlet.
Flere ønsker at referatene fra samarbeidsmøtene fra kvinneklinikken blir
tilgjengelig for alle. AU vil vurdere aktuelle muligheter. Fagrådet melder inn en
sak til Samhandlingsutvalget: «hjem til hjem». Rapporten er tatt til orientering.
47/15 Gjennomgang av aktivitetsplan 2016
Det er ønskelig å få innspill til aktuell person som kan si noe om: Etiske
perspektiv i samhandling. Det pekes på at sykehuset har etisk råd.
Konklusjon: Oppdatert aktivitetsplan ligger ved referatet. Meld til undertegnede
innen en uke, dersom den planlagte datoen for strategisk ledermøte 2016
«kolliderer» med allerede planlagt møtevirksomhet for den øverste ledelsen i
kommuner og Foretak.
48/15 Omdømmekonferanse?
Det har tidligere vært arrangert en omdømmekonferanse. Flere mener at det vil
være nyttig å arrangere enda en omdømmekonferanse. Det var svært positive
tilbakemeldinger på den forrige. Konklusjon: En er avhengig av at det melder seg Alle
både en person som kan tenke seg å lede en arrangementskomite, og personer
som kan delta i en arrangementskomite. Samhandlingsutvalgets medlemmer får
informasjon/innhenter informasjon om aktuelle personer, og melder fra så snart
som mulig til undertegnede.
KS kan bli bedt om å delta i arbeidsgruppen dersom man satser på dette. Det er
avsatt 30 000 kr til en slik konferanse.
49/15 Status og utfordringer vedr. flyktingesituasjonen. SU-deltakerne informerer om
hva det jobbes med i de ulike clustere og på SUS.
Vedlagt følger presentasjon v/ Eva Egeland. Flyktninger i akuttmottak har
samme rett til helsetjenester som den øvrige befolkningen. Rettighetene
omfatter både somatisk og psykisk helsehjelp fra kommune- og
spesialisthelsetjeneste, men voksne asylsøkere i statlige mottak har ikke rett til
omsorgstjenester fra kommunen. Alle barn under 18 år som oppholder seg i
Norge har rett til både helse- og omsorgsomsorgstjenester. Veileder ble sist
endret 12.11.2015. Det pekes på viktigheten av oppfølging av de gravide tidlig
nok. For tiden jobbes det med på nasjonalt nivå
Kommunens representanter informerte om status i de ulike kommunene. Flere
kommuner har mottatt eller forbereder seg på å ta imot flyktninger. Dette er
utfordrende spesielt i forhold til å tilby nødvendige helsetjenester. Flere legger
ut nyttig informasjon om hva som gjøres og hva som skal gjøres, på egne
nettsider. Det er en utfordring å få tilstrekkelig med tolketjenester. Noen bruker
uautoriserte tolker til «mindre viktige» oppdrag. Det kan synes nyttig at
Samhandlingsutvalget har en viss oversikt over status og utfordringer vedr.
flyktningesituasjonen. Derfor vil AU vurdere å sette denne saken opp igjen til
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50/15 Strategisk ledermøte, oppsummering. Nyttig oppsummering av utfordringer og
muligheter til både kommuner og foretak. Foreleserne fokuserte mye på
kompetanseheving. Det blir viktig å holde fokuset på dette framover. Det er
utelukkende positive tilbakemeldinger på ledermøtet.
51/15

Endringer i drift som har konsekvenser for samarbeidet mellom kommunene og
helseforetaket:
1: Informasjon om omorganisering av psykiatrisk divisjon v/ Møyfrid Løvbrekke,
vedlagt følger presentasjon som ble lagt fram i SU
Liknende prosess i med og kir divisjon. Noen ganger er slike prosesser noe uklare
i fht.om det er organisasjonsendring eller organisasjonsjustering. Uavhengig av
hva prosessene kalles, oppfordres det til å bidra til at samarbeidende kommuner
får informasjon om slike prosesser så tidlig som mulig slik at man kan sikre
helhetlige og sammenhengende tjenester.
I omorganiseringen av psykiatrisk divisjon er det fokus på bærekraftige tjenester
og kontinuitet. Det foregår to parallelle prosjekter, som berører hhv. Det faglige
og det organisatoriske. Det stilles spørsmål til hvorvidt dette er hensiktsmessig
da dette gjensidig påvirker hverandre. Konklusjon: Samhandlingsutvalget ber om
at kommunene får prosjektdokumentet til høring. Møyfrid tar dette med inn i
møtet styringsgruppen 30.november, og avklarer dette, og melder svar tilbake
Møyfrid
til Samhandlingsutvalget.
Løvbrekke
Faglig debatt hva kommunene forventer/trenger av DPS bør foregå også
sammen med kommunene. Samhandlingsutvalget inviterer Møyfrid igjen i mars AU
2: Sandnes oppretter tildelingskontor for de generelle omsorgstjenester fra
januar av (ikke psykiatri), starter opp gradvis. Fra mai vil det være egne enheter
til personer med utviklingshemming. Det blir en reduksjon fra 5 distrikt, til 4.
Riskatun legges ned. Det legges oppdatert informasjon på Sandnes kommune
sine nettsider.
Hå og Klepp kommuner har opplevd at SUS ikke er fornøyd med kommunenes
tjenestetilbudet til noen pasienter, og har beholdt pas. og deretter fakturerert
kommunen. Vigdis bidrar til at dette tas opp direkte med ledere av aktuelle
avdelinger.
Isolatavdelingen er åpen igjen. Dette bidrar til bedre kapasitet på medisinsk
avdeling.

52/15

Orienteringssaker:
Olav Thorsen orienterer om prosjekt Epikrise. Praksiskonsulent arbeider med å
korte ned epikrisetiden. Fastlegene mener at det tar for lang tid før epikrisene er
klar.
Vær obs på Nye pasientrettigheter fra01.11.15.
NYE PASIENTRETTIGHETER FRA 01.11.15
HTTPS://HELSEDIREKTORATET.NO/NYHETER/NYE-PASIENTRETTIGHETER .
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53/15 Presentasjon av standardisert behandlingsforløp legemiddelassistert
rehabilitering.
Behandlingsforløpet var vedlagt møteinnkallingen. Det blir gitt flere positive
tilbakemeldinger på behandlingsforløpet. Samhandlingsutvalget anbefaler dette
med en tilføyelse: Det må stå i behandlingsforløpet at henvisninger skal foregå
elektronisk, da det nå er mulig for alle leger å skrive henvisninger elektronisk.
54/15

Evt:
Det er noe i forhold mellom fagråd og samhandlingsutvalg som trengs å
forbedres. Mandat, formaliteter og linjer må avklares. Det er SU som har ned,
satt fagrådene. Alle fagråd har en kontaktperson fra SU. Konklusjonen er at alle
kontaktpersonene inviterer seg inn i fagrådene og sikrer at fagrådene er obs på
eget mandat, og at fagrådet jobber i hht.l det.
Vær spesielt oppmerksom på nytt forslag til revidering av delavtale 2 b og 2 c.
Ny høringsfrist onsdag 25.11.15 Høringssvar meldes til Anne Brit.

Alle SUmedlemmer
som er
kontaktpers
oner fra
fagråd
Alle

Med vennlig hilsen

Anne Brit W. Tengesdal
Helsefaglig ansvarlig
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift
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