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Møte 02/2017 
Dato: 06.06 
Møteleder: Marta Ommundsen 
Referent: Atle Straume 
Klokkeslett: 13 – 15 
Møtested: Sandnes kommune, Håkon 7.gt 6 

 

       

Møtt: Marta Ommundsen, leder, Hjelmeland, Strand, Forsand  
Trude Lønning, Sandnes kommune 
Atle Straume, sekretær, Klepp, Time, Gjesdal, Hå 
Ellen Birkeland, Sokndal, Egersund, Bjerkreim, Lund  
Gunn Hinna, Stavanger kommune 
Helle Schøyen, Helse Stavanger, klinikksjef voksne 
Lars Conrad Moe, Helse Stavanger, klinikksjef barn, unge og rus 
Mette Gjøvåg, Helse Stavanger, DPS 
Kristin Egeland Klemp, Helse Stavanger, DPS 
Nina B. Steinsholt, Jæren DPS 

  

I tillegg møtte: Inger Kari Nerheim, Helse Stavanger 
Olav Elvemo, KS 
Ingve Kindervaag, KoRus 

  

Forfall: Randi Mobæk, nestleder, Helse Stavanger,  

 

  

Sak Tittel Ansvar Frist 

08/17 Godkjenning av dagsorden 
Sak 10/17 og 12/17 behandles sammen. 
Inger Kari Nerheim, Olav Elvemo og Ingve Kindervåg deltar i 
behandlingen av sak 11/17. 
Tidspunkt for Fagrådets høstmøter settes til 12:30 – 14:30. 
Dagsorden godkjent 

Leder Ferdig 

09/17 Godkjenning av referat 
Referat godkjent og oversendes samhandlingsutvalget. 

Leder Ferdig 
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Ny praksis vedrørende godkjenning av referat: Det gis en ukes 
kommentarfrist etter at referat er sendt ut. Dersom innspillene tas inn 
anses referatet som godkjent og oversendes samhandlingsutvalget. 
 

10/17 
12/17 

Revisjon av delavtale 2A; utskrivingsklare pasienter 
Gjennomgang av referat for fagrådets arbeid  

Fagrådet setter ned en arbeidsgruppe som som utarbeider forslag til 
revisjon av mandat og delavtale 2A.  
 
Arbeidsgruppen består av: 
Lønning – leder  
Straume – sekretær 
Moe 
Klemp 

Innspill fra fagrådets medlemmer sendes Lønning innen en uke etter at 
referatet er sendt ut. 

Fagrådet retter en henvendelse til samarbeidsutvalget om tillatelse til å 
revidere mandatet sammen med delavtalen. Ansvar: Ommundsen. 
 

Leder Løpende 

11/17 Brukermedvirkning 
 
Kindervåg / Elvemo orienterte om Læringsnettverket knyttet til 
recoveryorienterte tjenester. 15 kommuner på Vestlandet deltar. De 
oppfordrer fagrådet til: 

1. Felles satsing på recoveryorienterte tjenester 
2. Utvide delavtale 2A til å inkludere visjon og verdier 
3. Oppmuntre og legge til rette for mer lokale samarbeidsavtaler 

 

Nerheim orienterte om Veiviserprosjektet.  

Presentasjon vedlagt. 

 

Fagrådet tar med seg innspillene i sitt arbeid med revisjon av eget 

mandat og delavtale 2A. 

 

Leder 

 

Ferdig 

13/17 Informasjonsutveksling 

Schøyen og Lønning innledet. 

Oppsummering: 

 PLO-meldinger ser ut til å fungere svært godt. Legger til rette for 
sikker og effektiv samhandling. Vi ser fram til at PLO-meldinger 
implementeres i poliklinikkene og de private ideelle innen 
rusomsorgen 

 Private ideelle innen rusomsorgen ligger generelt etter, dette 

Leder Ferdig 
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oppleves som problematisk fra kommunalt hold. 

 HST har lagt ned mye energi i opplæring og oppfølging av PLO-
meldinger. 

 Har vært eksempler på at hindringer henger på intern organisering og 
ansvarsdeling i kommunene. Dette skal være ryddet opp i, men den 
enkelte kommune må være observant på at oppsettet er korrekt, 
spesielt innenfor psykisk helse og rus. 

 Fortsatt større utfordringer knyttet til samkjøring av legemiddellister. 
Avventer forbedrede IKT-systemer. 

 Juridiske hindringer skaper jevnlig hindringer for utsending av 
epikriser til kommunale enheter innen psykisk helse og rus. Grunn: 
Spesialisthelsetjenesten må innhente samtykke for hver enkelt 
pasient. 

 

Etterskrift:  

Hinna var ikke tilstede når saken ble behandlet. Hun har sendt innspill 

via e-post i etterkant av møtet. Saken settes evt. opp på ny til neste 

møte. 

14/17 Orienteringssaker 

 Klemp går ut av fagrådet og erstattes av Møyfrid Løvbrekke fra 1.8. 

 Straume representerer kommunene Kvitsøy, Rennesøy, Randaberg og 
Sola 

 Fordeling av lederstillinger i klinikk for psykisk helsevern barn / unge, 
rusavhengige: Klinikksjef Lars Conrad Moe 

a. Psykisk helsevern b/u poliklinikk - Lilja Thorsteinsdottir 
b. Psykisk helsevern b/u sengepost - Asbjørn Lindland 

c. ARA, Avdeling for rusavhengighetsbehandling - Randi Mobæk 

d. Avdeling unge voksne og flyktninger (Gausel, Engelsvoll, 
Transkulturelt senter) - Frode Jåtten 

 

Leder Ferdig 

15/17 Evt. 

Ingen saker til behandling. 

Leder 

 

Ferdig 

 

 Neste møte 29.08.17 klokken 12:30, samme sted   

 


