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Til SUs faste medlemmer 

Tema Referat fra SU  

Dato/sted  15. februar 2018, i SiV HF 

Vedlegg   

Referent Irene Jørgensen  

 
 
Referat 
 

Saksnr.  Ansvar 

2018.01 Godkjenning av innkalling og dagsorden  
 
Konklusjon 
Innkalling og dagsorden ble godkjent  

 

2018.02 Godkjenning av referat 23.11.2017 
 
Konklusjon 
Referatet ble godkjent 

 

2018.03 Tilbakemelding fra strategisk møteplass og samhandlingskonferansen.  
  
Konklusjon 
Strategisk møteplass skal være et forum for rådmenn, sykehusets 
administrative ledelse og kommunalsjefer/kommunaldirektører. Innholdet i 
møtene skal være av strategisk betydning for samhandlingen – på kort og 
lang sikt. Forumet møtes 2 ganger i året. 

 

2018.04 Årsrapport Handlingsplan 2017 
 
Konklusjon 
Årsrapporten ble godkjent  

 

2018.05 Samhandlingsavvik / årsrapport for 2017 
 
Konklusjon 

• Årsrapporten tas til orientering 

 

http://www.re.kommune.no/
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• AU/SU forbereder en diskusjonssak til SU som omhandler SUs rolle 
som «overordnet kvalitetsutvalg» for uønskede hendelser og 
samhandlingsavvik. 

2018.06 Handlingsplan 2018 
 
Forslag til konklusjon 
SU gir sin tilslutning til handlingsplanens satsingsområder for 2018. Endelig 
vedtak gjøres når Utviklingsplanen er vedtatt. SiVs forventninger til 
kommunenes involvering og deltakelse i innsatsområdene tydeliggjøres og 
avklares, fortrinnsvis til neste SU møte 24 mai.  
 

 

2018.07 Samhandlingsavtaler – årshjul   
 
Forslag til konklusjon 
SU vedtar prosess og gjennomgang av samarbeidsavtalene i 2018 slik det 
framkommer i saken.  Som prinsipp bør avtalene forlenges dersom det ikke 
foreligger spesielle endringer av betydning for samhandlingen. 

 

2018.08 Samarbeidsavtale mellom SiV og kommunene om «Prosjekt 
Forløpsfarmasøyt». 
 
Konklusjon 
Det ble gitt en orientering om prosjektet – med utgangspunkt i vedleggene 
som fulgte saken. («notat om informasjon om prosjekt forløpsfarmasøyt» 
og «forslag til samarbeidsavtale»). 
Prosjektet omhandler sikker legemiddelhåndtering i pasientforløpene noe 
som har vært og fortsatt er et sentralt tema i pasientsikkerhetsarbeidet. 
Kommunalsjefene/direktørene diskuterer prosjektet og forslaget til 
samarbeidsavtale videre i sitt lederforum.  

 

2018.09 Rutiner for fakturering. Orientering  
 
Konklusjon 
Ny prosedyre for fakturering av overliggerdøgn er godkjent av SU – og 
arbeidet med å iverksette den startet 1.1.18. 
 

 

2018. 10 Eventuelt 
Sak 1 Forslag til ny smittevernavtale er sendt kommunalsjefer/direktører. 
Kommunevise avtaler oppdateres med ny pris og innbyggerantall og 
oversendes kommunen. 
Prisen pr innbygger i smittevernavtalen var pr 2017 kr 5,89. For 2018 er 
statsbudsjettets samlede prisvekst 2,7%, som gir en pris for 2018 på   
Kr 6,05. 
Innbyggertallene henter jeg fra SSB. Tall pr 1.1.2018 publiseres rundt 25. 
februar.  
Sak 2 Jon Anders orienterte om beleggsituasjonen i SiV - som har vært 
svært krevende siden desember 2017. 

 

 
 


