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Tilbakemelding fra FSU på mandatet 
Tilbakemelding kom i dag og var positive. Vi har innarbeidet de to 
innspillene som kom i mandatet under kapittel 2 (merknad fra 
ledergruppen i SUS) og kapittel 3 (Modellen og tilhørende 
implementeringsplan skal godkjennes i FSU før oppstart av pilot). 
Vi kan også nevne at vi allerede har invitert Jæren DPS ved ACT 
teamet til cafedialogen vi arrangerer 12. mai og de har takket ja til 
deg.   
Vi skal fortsette å inkludere aktuelle instanser i vårt arbeide 
fremover. 
Mandatet er oppdatert og sendt tilbake til FSU for godkjenning.  
Representant fra oss er invitert til møte i SSU den 2. juni når 
mandatet skal legges frem til godkjenning der.  
 
Søknad om prosessveileding fra InnoMed 
Tjenestemodellgruppene er oppfordret av både FSU og SSU til å søke 
prosessveiledning fra InnoMed. InnoMed er et nasjonalt 
kompetansenettverk for behovsdreven innovasjon innen helse 
sektoren. Selskapet eies og drives av de fire regionale 
helseforetakene og KS. Etter drøfting i gruppen konkluderer vi med 
at vi inviterer kontaktperson i InnoMed Julie Øvstedal til vårt neste 
møte den 9. juni for å avklare hva de eventuelt kan hjelpe oss med i 
gjennomføringen av vårt mandat. Det kan søkes opptak tre ganger 
per år og siste søknadsfrist i 2023 er 18. august 2023.  
 
Tilbakemelding fra arbeidsgruppen recovery konferansen 
Etter drøfting av saken i gruppen konkluderer vi med at vi inviterer 
representanter fra arbeidsgruppen gjennom leder til møte med 
tjenestemodellgruppen den 22. september kl. 12.00. Agendaen er å 
drøfte sammen hva som er ønskelig fremover, forankring og 
eventuell finansiering av konferanse. Vi tilslutter at leder av 
arbeidsgruppen for konferansen fortsetter som leder, og vi støtter at 
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det gjøres en undersøkelse ut til interessenter for å avstemme 
behov og ønsker for konferansen, og hører gjerne mer om dette i 
møte om resultatene da foreligger. Invitasjon er sendt.  
 
Planlegging av Kafedialog konferansen 12. mai 
Viser til invitasjon og fordeling over hvem som inviterer hvem i 
teamset vårt. Fint om alle som inviterer holder oversikten over hvor 
mange som kommer og melder til Trude senest to uker før møte.  
Alle i tjenestemodellgruppen må planlegge for å være bordvert og 
ha med egen pc eller skrivesaker. 
Alle i tjenestemodellgruppen møter i Sandnes rådhus kl. 09.00 den 
12. mai for planlegging og rigging. Dialogen er kl. 10-12. Vi har møte i 
etterkant for å oppsummere.  
Gro ordner registrering, bordplassering, kulepenner navnelapper til 
bordvertene. Gro har også ansvar for oppsummering/avslutning av 
dagen.  
Trude ordner klisterlapper i tre farger og innleder til dagen. 
Detaljert oversikt over hvordan kafedialogen skal gjennomføres 
legges ved utsendelsen av referatet og i teamset.  
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