
Mandat for Fagråd psykiske lidelser og 
ruslidelser (delavtale 2a)  

 

  

1. Bakgrunn  
Plikt til å inngå samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak (delegert 

til det enkelte helseforetaket i Helse Vest) er fastsatt i Helse- og omsorgstjenesteloven 

§61 og i Lov om Spesialisthelsetjenesten §2-1 e.    

  

Avtalens innhold spesifiseres i Helse- og omsorgstjenesteloven §6-2 og oppgaven er løst 

gjennom delavtaler som partene har utarbeidet i fellesskap . Fagråd, som skal ivareta 

oppfølging av ulike delavtaler, står omtalt i aktuelle delavtaler.   

  

Fagrådet er nedsatt med bakgrunn i delavtale 2a, pkt.16 hvor det står beskrevet at det skal 

nedsettes et tverrfaglig fagråd på tvers av nivåene for oppfølging av avtalen.   

  

2. Mandat   
I henhold til delavtale 2a, pkt. 16 skal Fagrådet for psykiske lidelser og ruslidelser:    

• følge opp avtalens innhold og bidra til å gjøre avtalen kjent  

• følge opp spørsmål og meldinger om avvik i forhold til avtalen på systemnivå  

• gi råd til ansvarlige organer når det gjelder samhandling, tolking og utvikling av avtalen  

• oppnevne arbeidsgrupper for å følge opp prioriterte innsats- og utviklingsområder  

• arrangere årlige samarbeidskonferanser   

• ta opp og drøfte aktuelle problemstillinger knyttet til forståelse og utvikling av avtalen  

• kartlegge og vurdere årsak til reinnleggelser og svingdørsproblematikk  

  

3. Fagrådets/arbeidsgruppen sammensetning  
(Fagrådet er opprettet i henhold til overordnet avtale pkt.7.2.4. Gruppenes medlemmer er 

i henhold til sammensetning av samhandlingsutvalget, henv. overordnet avtale pkt. 7.2.2.  

Tillitsvalgte deltar når saker som ligger innenfor hovedavtalens virkeområde behandles.)  

   

  

  

  



4. Struktur  
Fagrådet ledes av Stavanger kommune v/nestleder Levekår. Nestleder er leder av leder Barne- 

og ungdomspsykiatrisk avdeling i Helse Stavanger. Sekretariatsfunksjonen ivaretas av Time 

kommune v/rådgiver tjenesteområde omsorg.   
  

Leder, nestleder og sekretær utgjør fagrådets arbeidsutvalg med ansvar for å forberede fagrådets møter 

og sørge for at saker som behandles i rådet blir fulgt opp på en hensiktsmessig måte.   
  

Ledelse og sekretariatfunksjon av fagrådet rullerer mellom kommunene og Helseforetaket 

annet hvert år.   

  

Fagrådet avholder minimum 2 møter pr. semester.   

Møtene finner sted i Stavanger kommunes lokaler i Ny Olavskleiv 6.   

  

5. Tidsplan   
Mandatet gjelder for perioden august 2013 – desember 2014. Mandatet evalueres og revideres 

innen utgangen av 2014.   

  

6. Rapportering  
Fagrådene sender referat til sekretær av samhandlingsutvalget som distribuerer dette videre til 

utvalgets medlemmer. Fagrådene kalles ellers inn til samhandlingsutvalget for 

statusrapportering en gang i året.   


