
Referat fra møte i fagrådet for psykiske lidelser og ruslidelser (Delavtale 

2A) 
 

Tid:     Mandag 2. desember 2013 - kl. 09.00 til 12.00 
Sted:   Ny Olavskleiv 6, møterom 344 
 

Til stede: Eli Karin Fosse, Trude Lønning, Frode Jåtten, ass. sjef, avd. Unge/Voksne - AVD 

(for Randi Mobæk), Marta Ommundsen, Håkan Nordin, Mette Gjøvåg, leder for Ryfylke 

DPS, (for Rolf Norås og Kristin Egeland Klemp), Ingve Kindervaag. 

 

Forfall: Kristin Egeland Klemp, Rolf Skåra, Roar Norås, Randi Mobæk, Lars Conrad Moe. 
 

Sak 18/13 – Godkjenning av referat 

Referatet ble gjennomgått og godkjent – sekretæren sender ut oppdatert liste over medlemmer 

og varamedlemmer.  

  

Sak 19/13 – Status for arbeidet i fagrådet og mandat 

Det er ingen nye moment i denne saken. Fagrådet avventer en avklaring på representasjonen i 

fagrådet fra Helse Stavanger. Det samme gjelder foreslått mandat. Straks det foreligger noe 

nytt, vil saken bli tatt opp igjen. Håkan Nordin følger opp saken i Psyk. Divisjon.  

 

Sak 20/13 – Videre prioriteringer for arbeidet 

Fagrådet legger opp til følgende tre satsingsområder for arbeidet videre – i prioritert 

rekkefølge: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre aktuelle områder som ble omtalt som viktige: Gravide rusmiddelmisbrukere og LAR 

(eget arbeidsutvalg som arbeider med dette), eldre pasienter (40-50 gjengangere) som benytter 

en stor del av ressursene ved spesialavdeling for voksne ved SUS, boligutfordringer i 

kommunene rundt utskrivningsklare pasienter med behov for bemanning, samarbeid rundt 

oppfølging i egen bolig (ambulerende tjenester/ACT), brukerstyrte plasser ved DPS’ene. 

 

Sak 21/13 – Utskrivningskostnader i LAR 

Stortingsproposisjon 1S 2013-14 HOD kap. 732 forslår omlegging i finansieringen ved 

utdelingen av legemidler i LAR. Til nå er dette finansiert av kommunene. Alle kostnader i 

forbindelse med LAR blir nå foreslått overført til helseforetakene. Dette får konsekvenser for 

de kommunene som i dag har egne virksomheter som står for denne utdelingen. 

 

1. Samhandlingsarenaer og faglige fora – organisering av samarbeidet mellom 

kommunene og spesialisthelsetjenestene innen psykisk helse og rus på nivået under 

fagrådet. Utarbeide et mest mulig forpliktende forslag. 

 

2. Samhandling om utskrivningsklare pasienter – med hovedvekt på vold og 

sikkerhetsproblematikk og brukere med behov for ressurskrevende tjenester 

(bemanning). Utarbeide forslag til hvordan dette konkret kan organiseres i regionen 

som omfattes av samhandlingsavtalen. 

 

3. Tidlig intervensjon i forhold til angst og depresjon – med hovedvekt på tidlig innsats 

rettet mot barn/unge. Utvikle modeller for hvordan en kan oppdage, forebygge og 

motvirke utvikling av psykisk lidelse og rusmiddelmisbruk blant barn og unge. 
 



Spørsmålet er så omfattende at dette må tas opp på toppnivå i de involverte kommuner og i 

Helse Stavanger. Viktig å få en avklaring på dette innen utgangen av 2013 om endringen skal 

gjøres gjeldende i løpet av 2014. Medlemmer i fagrådet fra involverte kommuner og fra Helse 

Stavanger tar opp dette med egen ledelse. 

 

Sak 22/13 - Eventuelt 

a) Revisjon av avtalen: Justering av pkt. 8.4.2: Samme behandlende lege etter utskriving 

av pasienter med behov for samtidige tjenester – pasientforløp. Stryke 

«lege/psykolog». Behandle avvik fra samhandlingsavtalen i fagrådet. 

b) Innhente informasjon fra kommunene og spesialisthelsetjenestene om faste 

samarbeidsfora som er etablert innenfor psykisk helse og rus til neste møte. 

c) Invitere Rogaland A-senter til neste møte i forbindelse med organisering av faste fora 

under fagrådet. 

 

Møteplan for fagrådet våren 2014:  

 Tirsdag 11. februar, kl. 13.00 – 15.00 

 Tirsdag 13. mai, kl. 13.00 – 15.00 

 

Arbeidsutvalget: 

28. januar – 1,5 t mellom kl. 12.00 og 15.00 (avtales nærmere) 

 

 

 

 

Bryne 13. desember 2013 

 

Ingve Kindervaag 

sekretær 

 

 

 

 

Vedlagt: Oppdatert oversikt over medlemmer og varamedlemmer i fagrådet. 

 

 

 

Kopi av referatet:  

Sekretær i Samhandlingsutvalget - anne.brit.tengesdal@eigersund.kommune.no 

mailto:anne.brit.tengesdal@eigersund.kommune.no

