
Avdeling psykisk helse og rusvern 

 

 

Møtereferat 
Fagråd delavtale 2A 

 

Møte 02/2018 
Dato: 05.06 
Møteleder: Randi Mobæk 
Referent: Atle Straume 
Klokkeslett: 12:30 – 14:30 
 
Møtested:  
Sandnes kommune, Haakon 7´s gate 6 

 

       

Møtt: Randi Mobæk, nestleder, Helse Stavanger, avdelingssjef avdeling for 
rusavhengighetsbehandling  
Atle Straume, sekretær, Klepp, Time, Gjesdal, Hå, Sola, Randaberg, Rennesøy, 
Kvitsøy 
Gunn Hinna, Stavanger kommune 
Helle Schøyen, Helse Stavanger, klinikksjef ,Klinikk psykisk helse voksne 
Lars Conrad Moe, Helse Stavanger, klinikksjef, Klinikk for psykisk helse barn, unge 
og rusavhengige 
Møyfrid Løvbrekke, Helse Stavanger, Stavanger DPS 
Nina B. Steinsholt, Jæren DPS 
Mette Gjøvåg, Helse Stavanger, Ryfylke DPS 
Ellen Birkeland, Sokndal, Egersund, Bjerkreim, Lund 
Trude Lønning, Sandnes kommune (fra ca. 14:00) 

  

I tillegg møtte:  

  

Forfall: Marta Ommundsen, leder, Hjelmeland, Strand, Forsand  

  

Sak Tittel Ansvar Frist 

09/18 Godkjenning av dagsorden 
 
Dagsorden godkjent. 

Neste møte 28.08 utvides ½ time – Ny møtetid blir da fra 12:30 til 
15:00 

 

Mobæk Ferdig 
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10/18 Godkjenning av referat 
 
Referatet er allerede godkjent i henhold til ny rutine.  

Oppdatering sak 05/18: Det er en statistisk signifikant 
overopphopning av strafferettslig utilregnelige i Helse Stavangers 
opptaksområde (Schøyen). 

Fagrådet setter opp en sak knyttet til samarbeid om utskriving av 
pasienter som er dømt til behandling. Schøyen inviterer 
representant fra seksjon sikkerhet som innleder. Hinna fra 
Stavanger kommune presenterer problemstillinger de har arbeidet 
med knyttet til temaet. 
 

Mobæk Ferdig 

11/18 Status revisjon av delavtale 2A 

Mobæk orienterte. 
 
Delavtale 2A er godkjent i Samhandlingsutvalget etter utvidelse og 
bearbeiding i forhandlingsutvalget.  
Avtalene blir publisert fortløpende etter hvert som de er signert. 
Finnes på denne linken: https://helse-stavanger.no/fag-og-
forskning/samhandling/samarbeidsavtaler 

På samme link finnes også avtale som regulerer utskrivingsklare 
pasienter.  

Fagrådet ønsker en orientering fra Samhandlingsutvalget om 
prosess etter at rådet leverte forslag til revidert avtale. Mobæk / 
Schøyen undersøker med samhandlingssjef Sissel Hauge.  

 

Ommundsen, 
Mobæk, 
Straume 

03/2018 

12/18 Gjensidig informasjon 

Medlemmene orienterte hverandre om status i forbindelse med 
budsjett, aktuelle omlegginger i tjenestetilbud m.m: 

Schøyen 

 Dag Årsland har mottatt 35 MNOK til SESAM fra Blidensol.  

 Satser på forbedringsarbeid på en rekke felt: tvang, 
samhandling, emosjonelt ustabile, akutt ambulante team 
m.m. 

Moe / Mobæk 

 Arbeider kontinuerlig med organisering. Samarbeider tett 
med Rogaland A-senter bla i forhold til utdannelsesløp 
innen rusmedisin.  

 Forbereder oss i forhold til kommende pakkeforløp 

 Ser på muligheter for å styrke miljøterapien i forhold til 

Ommundsen Ferdig 

https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/samhandling/samarbeidsavtaler
https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/samhandling/samarbeidsavtaler
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traumer og traumebevisst behandling.  

Jæren DPS 

 Arbeider med implementering av pakkeforløp og 
rekruttering. 

 Flere som er langvarig innlagt fører til høyt belegg og press 
for å få skrevet ut pasienter raskt nok.   

Stavanger 

 Innvilget midler til Recovery-college sammen med Sola, 
Sandnes, Time, Helse Stavanger og ulike 
brukerorganisasjoner.  Søknad vedlegges referatet 

Hå 

 Kommunalt psykisk helsearbeid er i rask endring, ikke minst 
knyttet til milde / moderate forløp. Kommunene har meldt 
bekymring i forhold til nytt lovver – fare for at brukere ikke 
får nødvendig vern i form av TUD. 

 

13/18 Henvisningspraksis og avvisningspraksis 

Moe orienterte. 
 
Vi avventer gjennomgang av delavtalen og pakkeforløpene før vi tar 
stilling til om vi ønsker å sette ned en gruppe som skal vurdere 
pasientforløp. Både Helse Fonna og Helse Bergen har i lag med 
kommunene utarbeidet gode samarbeidsrutiner som vi bør vurdere 
å innføre hos oss.   
 

Moe Ferdig 

14/18 Fagrådet fagkonferanse 2018 

Mobæk innledet. 

Fagrådet arrangerer ikke fagkonferanse høsten 2018 da det skjer 
store endringer og implementeringsarbeid knyttet til pakkeforløp i 
tiden fremover. 

 

Mobæk Ferdig 

15/18 Status implementering av pakkeforløp 

Det er utnevnt en implementeringsgruppe i regi av Helse Vest. 

Private ideelle er også representert.  

Forløpene er forsinket. Siste melding er at pakkeforløpene skal være 

klar 20. juni, og lanseres i september. Direktoratet gir opplæring 16. 

oktober. Her blir kommunene også invitert med.  

Mobæk Ferdig 
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Det er usikkert hvorvidt kommunene er klar over hvordan forløpene 

fører til endringer, spesielt for fastleger.  

16/18 Evt. 

Ingen saker meldt.  

Mobæk Ferdig 

 Neste møte 28.08.18 klokken 12:30 – 15:00, Sandnes kommune   

 


