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03.09.15 Møtereferat fagrådsmøte samhandling delavtale 2a 
 

Saksnr Emne  Ansvarlig 
15/15 Godkjent referat fra 20.05.15, og dagens møteinnkalling 

godkjent 
Klemp 

16/15 Stortingsmelding 26: 
Samhandlingsutvalget har gitt sin tilslutning til at det 
arbeides med problemstillingene jf vedlegg i dette 
dokumentet. Dagens gjennomgang av disse punktene og 
meldingen: 
Store utfordringer for kommunene:  

 Definisjonsmakten på utskrivningsklare; hvordan 
bli enige om når de er klare? Elektroniske 
tidligmeldinger og utskrivningsdokumentasjon 
PLO(som nå er iverksatt)vil lette selve arbeidet 
noe. Fagrådet vil arbeide for felles 
definisjoner/forståelse av utskrivningsklar 
(mottaksklare?). Vi foreslår en gruppe fra SV-DPS-
2 kommune og JDPS setter i gang et arbeid for om 
mulig å arbeide fram lik forståelse 
kriterieforslag/føringer/premisser innen møtet 
11.11. Helge Dragsund kaller inn og rapporterer 
til fagrådet. Møyfrid Løvbrekke foreslås fra DPS, 
SV finner 1 representant, 1 repr. fra Sandnes el. 
Stavanger.  

Moe 
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 Forebygging/lavterskeltilbud- kommunene har 
ansvaret, men det er få tiltak som er lovpålagte. 
Det kan derfor bli salderingen i økonomisk 
pressede budsjett. 

 
RUS og 2 sykehusnivå(JDPS/SUS) og 
kommunepsykologrekruttering er en utfordring for Jær-
kommune. Psykologrekruttering er også vanskelig for 
Strandalandet. 
Kommunene gjør bare det de må/lovpålagte oppgaver 
pga presset økonomi- ikke ønske/forebyggingstiltak. 
Boliger er større utfordringer enn kompetanse for 
storby-kommunene. Formidable praktiske og 
økonomiske løft kreves for å løse dette. 
1. Kommunepsykologer lokalt (NAPHA-nettverk) 

ønsker ikke samarbeid i fagnettverk med SUS pr i dag 
- men Lønning ser behov for spesialiserings-
samarbeide. Kommunene kan ta dette inn i fagrådet 
igjen når de ønsker dette, men fagrådet oppfordrer til 
et felles nettverk- LCM presenter hva tilbudet fra SUS-
sjefspsykologer gikk ut på i neste møte(jf vedlegg 2). 
Jf. St.m. 26-Lite samsvar mellom opplevd virkelighet 
på Øst/Vestlandet, og psykologperspektivet i St.m. 26. 
er preget av dette. Det er behov for tydeliggjøring av 
hva kommunepsykologene skal levere/løse av 
utfordringer. Sprikende utlysningstekster/instrukser. 
«Lavterskel» og systemnivå-er nøkkelbegreper i 
søknader for å få penger for kommunene til dette 
oppdraget. 2 og 3. tas i november møtet. 

2. Kommunal ØH: Hva innebærer dette? 
3. Betalingsfrist: Definering av utskrivningsklarhet blir 

viktig å forberede. Ellers er det økonomi/ 
ressurstildeling som blir viktig å få avklart. 

4. se sak 21/15 
5. Velg å leve- kampanjen for å forebygge selvmord: Kan 

antistigma arbeide og prosjektet forebygge flere av  
selvmordene til mennesker som ikke er innen psykisk 
helsevern? Gratis fagdag 16.09- invitasjon er sent ut- 
Påmelding Marie Bø, SUS 
Selvskading- DBT og ambulante tjenester er satsingen 
fra BUPAs fagfelt – innleggelser er ikke gunstig. Mere 
fokus/rapportering på overdoseselvmord i Stavanger 
Kommune i lærings/forebyggingsøyemed.  

6. FACT og ACT. Penger bevilges nasjonalt. Fleksibelt 
arbeid i kommunene er nøkkelen- og erfaringer viser 
at dette er effektivt. Stavangers oppsøkende team har 
nå 10 års erfaring. KORUS Stavanger og KORFOR gjør 
her godt arbeid på kompetanse-heving/utvikling. 
Hvordan ser vi/identifiserer starter ruskarieren? 
Samhandling og jobb-utfordring- ikke 
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kompetanseutfordring. 16-23 tilbud- nytt RUS-
satsingsområde i Stavanger kommunen. Fagrådet 
mener vi må ennå lenger ned i alder med tjenesten. 
PUT/BUP/Barnevernstjenesten/Helsestasjonene er 
sentrale. Innsats fra 11 år er viktig, da de med alvorlig 
rusatferd ofte begynner tidlig. AUV ønsker tettere 
samarbeid med Stvg. kommune- Mobæk og Lindø tar 
saken videre.  

7. Se sak 21 
8. Fagrådet avventer videre lokalpolitisk og nasjonalt 

engasjement i denne saken. Vi avventer 
kommunesammenslåing eller andre vektige signaler 
som gjør at vi tar saken igjen. 

17/15 Pakkeforløp psykiatri. Status/Videre arbeid. SUS lager forløp 
på utredning/behandling og frister. 
Barn prioriteres først, samt spiseforst. 
Kommunenes plass i dette? Helle Schøyen bes om å kalle inn 
til forløp/ arbeidet rundt de resurskrevende pasientene. 

 

18/15 Midlertidig prosjektorganisering Psyk.div./utfordringsbildet 
SUS. 
4 prosjektledere i psyk ut 2015- største utfordringer: 
Økonomi- største tema som er førende for de andre. 
FAG- pasientforløp/ØH og fordeling av oppgaver/ansvar. 
Kommunene vil gjerne være med i det arbeidet… 
Vold/trusler/HMS 

Moe 

19/15 Oppfølging lavterskel/tidlig intervensjon ved 
angst/depresjon- se sak 16 punkt 5 

Lønning 

20/15 Gro Peck orienterte: Barn som pårørende- bør videreutvikle 
samarbeidet mellom 1. og 2. linjen. Gjelder mange: 410.000 
barn har forelder med psyk. lidelse, 90.000barn har forelder 
med rus-probl.4000 har forelder med kreft-diagnose. 
Hjemlet i Helsepersonelloven som en rettighet for barn. Div. 
brosjyrer ble utdelt. 
Stort nasjonalt forskningsprosjekt samler data fra psyk, 
somatikk og rusfelt. 
Kommunene: Brukerplan er godt kartleggingsverktøy, i noen 
kommuner er barneansvarlig like systematisert (arbeid, 
rapportering, internkontroll og kartlegging)og gjennomført 
som i spesialisthelsetjenesten. Ekstra fokus på innholdet de 
siste 2 årene- kartlegging er ikke alltid lik tiltak. 
Mulig at kommunene også får lov-plikt til å systematisere 
barneansvarlig. 

Peck 

21/15 Opptrappingsplan RUS- se punkt 4 i vedlegget. Avventer 
videre behandling i fagrådet til neste møte pga 
statsbudsjettsignaler. AUV/SUS vil få en sentral rolle. Vi må 
også vite at vi har lokal politisk/ledelsesstøtte på 
intensjonene i planen. 

Randi 
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Vedlegg 1: 

 
Etter at stortingsmelding 26 er kommet ønsker fagrådet for delavtale 2 a å følge opp 
kapittel 22 som gir oss følgende utfordringer: 
 

1. Rekruttere flere psykologer til kommunene gjennom å lovfeste kommunens plikt 
til å ha psykologkompetanse, innføre en ny finansieringsordning for 
kommunepsykologer frem til plikten trer i kraft i 2020 og få utarbeidet  
informasjonsmateriell for kommuner som ansetter psykologer. 

2. Innføre kommunal øyeblikkelig hjelp døgn også for psykisk helse- og rusområdet 
fra 2017. 

3. Ta sikte på en innføring av betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter innen 
psykisk helse og rus, tidligst fra 2017. 

4. Utarbeide en opptrappingsplan for rusfeltet. 
5. Følge opp handlingsplanen for forebygging av selvmord og selvskading. 
6. Vurdere en ny og varig finansieringsordning for aktivt oppsøkende 

behandlingsteam. 
7. Styrke kompetansen om rus i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 
8. Gjennomføre et forsøk med overføring av driftsansvar for DPS til kommuner. 

 
Fagrådet for psykisk helse og rus lidelser ønsker å få lov til at kommunene og SUS får 
arbeide med disse utfordringene 
 
 
 
Kristin Klemp 
referent 


