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Møtereferat 
 
Deltakere:       
Lars Conrad Moe Elin Adsen Kvåle, Trude Lønning, Helge Dragsund, Marta Ommundsen, 
Svein Arne Lindø, Trude Lønning, Mette Gjøvåg, Kristin E.Klemp, Karin Smedvig 

 
Forfall: Helle Schøyen 
 
Kopimottakere: Jan Erik Nilsen, Eli Karin Fosse, Marianne Amdahl 
 
Møteleder: Lars Conrad Moe 
Møtedato:  12.11.15 
 
Klokkeslett: 13-15 
Møtenr: 5/15  
Møtested: Mestringsenheten, Sandnes Kommune, Julie Eges gt 
Arkivref: 2013/1895 -  107502/2015  

  

 

12.11.15 Møtereferat Fagråd - Delavtale 2a 
 

Saksnr Emne  Ansvarlig 
23/15 Godkjenning av referat fra 03.09 og 02.11, samt godkjenning 

av innkalling. 
 

24/15 Info. sak: Komphis-avtalen; oppfølging fra 03.09. 
Henvendelsene har gått til fagfolk/personer- ikke ledelsesvei i 
kommunene- derfor er tilbakemeldingene ikke nødvendigvis 
representative for kommunenes syn.  
Ikke behov i f.eks. Sandnes kommune har, ut fra beskrivelsen 
fra BUPA, ikke behov. Kan være mere interessant om det går 
ut generelt tilbud fra divisjonen- ikke bare fra BUPA. 
Send henvendelsen i linjen om det er ønskelig med nytt 
initiativ/tilbakemelding fra kommunene. 

Lønning 

25/11 Info.sak: Pakkeforløp-prosjekt SUS/Psyk. div. Se vedlegg. 
Pakkeforløpsmodellen forventes utredet og iverksatt også i 
psykiatrien. Prosjektet i PD er lokalt- ikke regionalt. 
Psykose(Ny nasjonal psykoseveileder legges til grunn), 
emosjonelt ustabilitet, depresjon, spiseforstyrrelser er 
aktuelle diagnosegrupper å starte med. Kommuner inviteres i 
noen grad inn i arbeidet jf prosjektbeskrivelse. 

Moe 

26/11 Fra døgn til dag. Se vedlegg. Prosjektet startes opp 16.11.15: 
1. Vurdere DPS-opptaksområder og ledelsesstruktur 
2. Endre innretning på SV og akuttfunksjoner 
3. Behandlingsforløp §10-2 
4. LAR 
5. AAT 

Moe 
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6. FACT-team 
7. Turnus 
8. Tidlig intervensjon innen flere felt 
9. Brukermedvirkning og Recovery-satsing. 

Felles respons: Hva hemmer/fremmer samhandling i 
Døgn til Dag? 
Mange gode og aktuelle tema/problemstillinger. 
Kommunene er mest opptatt av god tilgjengelighet på 
tjenester og å få kontakt når de trenger dette. 
TL: Tilgjengelighet er viktig for alle kommunene. DPS-ene må 
ses på både strukturelt og innholdsmessig (faglig tilbud) fordi 
pasientene som er utfordrende for kommunen i dag får hele 
sitt tilbud i SV. DPS-ene er alt for ulike innholdsmessige.  
SAL: Samhandlingsperspektivet i denne saken? §10-2 er 
kjempeutfordring i store kommuner. Ønske om at SUS sender 
gruppe 1’s og 5’s vurderinger ut på høringsprosess. Kanskje 
også mulig kommunal innflytelse i arbeidsgruppen. LCM bør 
bringe dette inn til styringsgruppen/ledelsen. 
HD: Ser holdningsendring i dette dok. Veien inn og ut er viktig. 
Klokt å tenke nytt rundt AMC»- kanskje stoppe flere der? 
Størst utfordring er § 10.2 
KS: Tilbudene må bli bedre og pasientene få tilbud der de 
trenger dette. 
MO: Småkommunene trenger god diagnostisering 
(spesialistvurderinger). Divisjonen er på god vei generelt. 
EA: Største utfordringer knyttet til de tunge 
sakene(samtidighet rus/psykiatri /demens) og hjelp i 
akuttsituasjoner – f. eks å få snakke med psykiater. 

27/11 Referansegruppe- Organisering Psyk. div. Se vedlegg samt 
referat 02.11. 

 

28/11 Evt. 
HD: Begrepsavklaring utskrivningsklare må vente til det er 
bedre sentrale føringer 
Nytt varamedlem for Mette Gjøvåg blir Møyfrid Løvbrekke 
KEK: Bør tillitsvalgt og Bruker inn i Fagråd 2A? Dette må evt 
begrunnes og søkes inn til Samhandlingsutvalget. 
Flyktningberedskap i kommunene- orientering 

1. SAL: Mottar 3 kategorier. 500+500 Asylanter skal tas 
imot direkte fra grensestasjonene (helse-screening og 
akutt hjelp./registrering skal utføres) Max 2 mnd  i 
dette bygget (FORUS/Alstor). Skal videre til andre 
kommuner etterpå. 

2. Hero tar dem deretter til private boliger. Har større rett 
til helsehjelp- eks traumer 

3. Kvoteflyktninger via FN- ikke nytt arbeid her. 
4. 60 % stilling psyk. helsearb. samt noen timer legehjelp  

TL: Beredskapshaller er identifisert. Helsestasjoner og 
flyktningeenheten er i høyere beredskap. Svært mange 
frivillige og private stiller opp med hjelp- gjelde alle 
kommunene. 
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HD: Hå har fått mange mindreårige og har allerede økt tiltak. 
Har mulighet for opp til1000manns lokale 
EA: Dalanekommunene- lite info å gi pr i dag. 
MO: Strand har Hero. Hjelmeland – det kommer ekstra 
flyktninger, og helsestasjon /flyktningeseksjon er i beredskap. 
LCM/SUS: TUB og annen smitte er viktigst å kartlegging 
initialt. Traumer vil komme senere. Bekymring for det  da vil 
kreve mye av akuttsystemet. Særlig også når avslagene 
kommer- jf Jugoslavia-erfaring. 
Kommunene må be om hjelp- SUS vil ikke trø i bedet til det 
som kommunene gjør. 
 
Fagrådets mandat bør kanskje utvides til tidlig-prosess 
informasjon vedr samhandlingsutfordringer? Mandatet 
drøftes i neste møte- tillitsvalgt/brukerstemme vurderes etter 
dette har vært tema. 
 
 

 
 
Kristin Klemp 
referent 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


