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Møtereferat 
 
Eksterne deltakere:       
Trude Lønning 
Tom Nybø 
Helge Dragsund  
Marta Ommundsen 

 
Interne deltakere: 
Tore Bjørgo 
Roar Norås 
Kristin Klemp 
 
Forfall: 
Lars Conrad Moe 
Randi Mobæk 
Svein Arne Lindø 
Håkan Nordin 
 
Kopimottakere:  
 
   
Møteleder: Trude Lønning 
Møtedato:  03.03.2015 
Klokkeslett: 13-15 
Møtenr: 1/2015 
Møtested: BUPA 
Arkivref: 2013/1895 - 26460/2015 

 

 

03.03.2015 Referat fra fagrådsmøte for delavtale 2A 
 

Saksnr Emne  Ansvarlig 
1/15 Godkjenning av referat fra møtet 25.11.2014. Godkjent med 

merknad til sak 5: Elektronisk format er på høring- ikke 
tilgjengelig ennå. 

 

2/15 Samhandling om utskrivningsklare pasienter. 
Det ble arbeidet videre med mandat- se vedlegg. Pas. som er 
dømt til behandling og andre ressurskrevende 
utskrivningsklare pasienter som venter på kommunalt 
tilbud/bolig. 

 

3/15 Velferdsteknologi- se vedlegg . 
Skal fagrådet ha/ta en aktiv rolle på denne arenaen? Delte 
meninger- da det ikke er pasientene i målgruppen for 2a som er 
de store gruppene for velferdsteknologi i dag. Men dette vil 
kunne endre seg slik markedet utvikler seg. Vi bør i hvert fall 
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lære av hverandre og dele de gode ideene psykiske lidelser er 
de unge gruppenes lidelse.  Saken settes opp igjen til neste 
møte, og medlemmene har øyne/ører er åpne for hva som rører 
seg av slike løsninger i egen organisasjon. 

4/15 Møteplan for  4 årlige møter: Flyttes til torsdager, legges til 
Sandnes Kommune, Julie Egesgate 6, 4.etasje, kl 13-15: 
28.05.2015  
03.09.2015 
12.11.2015 
04.02.2016 
Sekretæren kaller inn til de 4 neste møter i outlook. 
Hvis fagrådet har restanseliste sendes denne ut med referatet 
sammen med oppdatert medlemsliste. 

 

Evt. Polikliniske henvisninger-er det mulig å regulere krav til 
innhold i søknader for voksne i samhandlingsavtaler?  3.part 
vil kunne lide ved avslag, og det gir bedre oppdragende effekt 
av å gi forklaring på avslag/hva som mangler i søknad i stedet 
for avslag. Kontakt mellom partene er essensielt. 
Helse Vest har satt/laget krav til henvisninger f.eks til TSB 

 

 
Kristin Klemp 
Referent 
 
 
 
 

 
 

   
 
 
 
 
Sak 2. 

1. Mandat:  
Avklare DPS-ets rolle i overfor denne pasientkategorien 
Avklare ansvarsfordeling 
Utarbeide rutiner for oppfølging og samhandling av enkeltpasienter. 
Ikke foreslå/opprette nye tjenester der eksisterende innretninger kan levere det som 
etterspørres. 
Arbeidsfordeling Kommune/DPS/SV 
Arbeide med felles forståelse av funksjonsnivå.    
 

2. Målgruppe: Pas. som er dømt til behandling og andre ressurskrevende utskrivningsklare 
pasienter som venter på kommunalt tilbud/bolig. 
Sjekke ut om andre foretak eks Oslo har slike pasientforløp pr. i dag. 

 
a. Arbeidsgruppens deltakere: 
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i. Stavanger DPS Annabet Storstein,  
ii. Sandnes kommune Dagrunn Sømme,  

iii. Jær-kommunene Helge Dragsund, 
iv. Stavanger Kommune Sigrunn Hamre 
v.  Sandnes DPS og SV har ikke foreslått kandidater ennå.SV/Håkan Nordin tar 

prosessen videre-jf referat fra sist møte i 2014. 
 

3. Framdrift/leveranse: 
Tas opp i neste møte 

 

 


