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Til       
Håkan Nordin, Kristin Klemp, Lars Conrad Moe, Roar Norås, 
Trude Lønning, Tom Nybø, Helga Dragsund, Marta Nymark, 
Svein Arne Lindø 
 
 
Møteleder: Lars Conrad Moe 
Møtedato:  28.mai 15 
Klokkeslett: 13-15 
Møtenr: 2/15 
Møtested: Mestringsenheten Sandnes 
Arkivref: 2013/1895 -  70462/2015  

  

 

Referat fra møte den 28. mai 2015 i Fagråd delavtale 2 a 
 

Saksnr Emne  Ansvarlig 
5/15 Referat fra 03.03.15 ble godkjent 

 
Arbeidsgruppe vedrørende pasienter som er dømt til 
behandling og andre ressurskrevende utskrivingsklare 
pasienter er oppnevnt. Navnet på representanten fra SV 
mangler. Håkan Nordin eller hans stedfortreder fikk ansvar 
for å innkalle til første møte 

 
 
 
Håkan 
Nordin/ 
Helle 
Schøyen 

6/15 Nytt fra Psykiatrisk divisjon –pressedekning og ledelse 
 
Lars Conrad Moe orienterte om at divisjon mest sannsynlig 
blir prosjektorganisert i 6 mnd etter at Nerheim slutter 1. 
august. Det vil ikke få noen konsekvenser for samhandlingen, 
men det kan bli noen justeringer av møtedeltakere fra PDs 
side. 
 
Når det gjelder presseoppslagene vedrørende tvangsbruk mm 
så vil det framover bli: 

 Innkalt til dialogmøte med brukerorganisasjoner 26.05 
 Det vil komme flere planlagte mediaoppslag fra SUS 
 Mulig at det blir invitert inn til folkemøter om 

dilemmaer ved tvang 
 Divisjonen erkjenner nødvendigheten av å se på 

hvordan kulturen i fht til håndheving av tvang på de 
forskjellige sengeposter 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ledergrupp
en i PD og 
AD 
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7/15 Stortingsmelding 26 

 
Trude Lønning hadde en gjennomgang av meldingen. 
 
Kapittel 22 i meldingen omtaler kanskje den største 
utfordringen ved at kommuner og foretak bør samhandle  
bedre om å forberede seg til at kommuner fra 2017 skal måtte 
betale for videre opphold for utskrivningsklare pasienter.  
 
Vi bør se på hvordan samhandlingen er mellom kommuner og 
DPS.  
Jæren DPS og kommunene der ser ut til å ha et avklart forhold 
til sitt DPS. 
Stavanger, Sandnes og Ryfylkekommunene synes å ha et mer 
uavklart forhold.  
 
Konklusjon: 
Fagrådet ønsker å sende en sak til Samhandlingsutvalget der 
vi ber om å få et mandat til å starte forberedelser til å sikre 
gode behandlingsforløp og unngå for mange saker med 
betaling for videre opphold i spesialisthelsetjensten. AU 
fremmer sak for samhandlingsutvalget 
 
 
 

Trude 
Lønning  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AU for 
Fagråd ved 
Lars Conrad 
Moe  

8/15 Strategiplan Psykiatrisk divisjon 
 
Lars Conrad orienterte om at divisjonen er i prosess med å 
lage en ny strategiplan. Utkast skal være ferdig til august. 
  
Foreløpige strategiske områder er: 
 

 Tidlig intervensjon, i alder og forløp 
 Rekruttere og beholde kompetente ansatte 
 Videreutvikle forskning i SUS og samhandling med UIS 
 Samhandling, følge opp delavtale 2a og 10 
 Pakkeforløp vedrørende ulike psykiske lidelser 
 Pasient/brukermedvirkning 

 
Kommuner ønsker å bli involvert i endelig utforming og at 
brukerorganisasjonene også blir tatt med.  
 
 
 
 

 

9/15 Definisjon av målgruppe ressurskrevende pasienter, 
mandat og videre framdrift av arbeidsgruppe 
 
Det er to målgrupper som samhandlingen intensiveres om. 
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1) Utskrivningsklare pasienter  
Møyfrid Løvbrekke er prosjektleder fra divisjonen for å gå i 
dialog med kommuner om å finne løsninger for de pasienter 
som er ferdigbehandlet i spesialisthelsetjenesten og mangler 
et bolig/oppfølgingstilbud i kommuner. I dag er det 22 
utskrivningsklare pasienter i divisjonen. Det blir invitert til 
møter med de respektive kommuner for å ha en gjennomgang 
av de enkelte pasientsaker og kunne enes om en 
utskrivningsplan. Målet er å få på plass planer og få utskrevet 
disse pasientene innen 1 oktober.  
 

2) Ressurskrevende pasienter 
Helle Schøyen har ledet et kartleggings og analysearbeid i 
divisjonen for konkretisere situasjonen for 50 pasienter som 
forbruker enormt at divisjonens ressurser. Disse pasientene 
er ROP pasienter med diagnoser i F20 spekteret (psykoser) og 
F 60.5 (personlighetsforstyrrelser) i kombinasjon med 
alvorlig rusavhengighet. Flere bor i bofellesskap, men får ikke 
den oppfølging de synes å trenge og ender derfor med 
gjentatte reinnleggelser. Journalgjennomgangen 
dokumenterer manglende samhandling om 
behandlingsforløpet over tid. Det er i forhold til denne 
gruppen at avdelingsledelsen i SV vil invitere til 
arbeidsgruppe. jfr. sak 5/15 
 

10/15 Hvordan bidra til at flere pasienter fra IP 
 
Randi orienterte om erfaringene med arbeidet i AUV for å 
sikre at flere pasienter som har sammensatte utfordringer får 
et mer koordinert behandlings og oppfølgingstilbud. IP er et 
nytt verktøy for å sikre dette og ikke minst brukes om mal for 
referat fra ansvarsgruppemøter.

 

Randi 
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Prosjektet har vært praktisk, konkret og motiverende for å 
mobilisere og bevisstgjøre både pasienter, pårørende, 
behandlere og behandlingsmiljø om nytten og ikke minst 
hvordan forenkle utforming av en IP slik at det opprettes flere.  
Det oppleves som et problem at pasienter i Stavanger må søke 
om å få opprettet en IP. Ingen andre kommuner har samme 
ordning. Dette forholdet blir nå meldt som avvik til 
kommunen. Fagråd tok informasjonen om strategier til 
orientering. Alle vil bidra til at IP blir opprettet og følges opp. 
jfr. delavtale 2a der IP blir nevnt 15 ganger som 
nøkkelvirkemiddel for å sikre gode behandlingsforløp 
 

11/15 Rask psykisk helsehjelp 
Sandnes har fått penger fra Hdir til å ansette 4 heltidsansatte 
som tilbyr rask psykisk helsehjelp. Det gis et kognitivt 
terapitilbud et kurstilbud – veiledet selvhjelp. Dette kurset går 
løpende og det er oppstart med nye deltakere hver uke. 
Tilbudet er knyttet til Mestringsenheten. Brukere har gitt 
meget positive tilbakemeldinger. 
 
Folkehelseinstituttet skal gjøre studier på effekten.  
 
 
 

Trude 
Lønning 

12/15 
 

Ny private aktør innen TSB ønsker å være med i Fagråd 
 
Kirkens sosialtjeneste TSB Stavanger etablerer fra mai et nytt 
behandlingstilbud for unge fra 18-25 år. Tilbudet er en 
«blåkopi» av Kalfaret kollektivet. Den nye institusjonen er 
midlertidig lokalisert ved hotell Alstor. Henvisninger skjer 
som vanlig via vurderingsenhetene i TSB. Ettersom det gjelder 
ungdom vil de flest bli henvist via PUT-ene. Institusjonen vil 
inngå på lik linje med Rogaland A- senter, Frelsesarmeens 
behandlingssenter og Jæren DPS i avtalestrukturen. De blir 
invitert på møter i Fagråd når det er aktuelt. Avdeling for unge 
voksne fortsetter sitt koordineringsoppdrag for å inkludere de 
private ideelle aktørene innen TSB.   
 
Det nye tilbudet ønsker å komme i kontakt med kommuner 
slik at de som ikke har vært i dialog med dem allerede er 
selvsagt velkommen til å be om besøk. 
 
 
Den nye klinikken heter: 
Kirkens sosialtjeneste TSB Stavanger 
 
Vårt telefonnummer er 94026500. Felles e-postadresse; 
TSB.stavanger@s-ks.no 
Post sendes: Kirkens Sosialtjeneste TSB Stavanger, postboks 6117, 
4088 Stavanger 
 

 

mailto:TSB.stavanger@s-ks.no
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Klinikken har midlertidige lokaler. 
Poliklinikk og administrasjon vil holde til i: 
Villa Solborg 
Tjensvollveien 44d 
4021 Stavanger 
 
Døgnavdelingen holder til i  
en fløy av Hotell Alstor 
Tjensvollveien 31 
4021 Stavanger 
 
Kontaktperson for inntak i startfasen er: avdelingsleder Maiken Vorland 

tlf. 922 11 282      

 m.vorland@s-ks.no 

 

Virksomhetsleder for klinikken: Anne Kari Dahl, tlf 918 14 428, 

ak.dahl@s-ks.no 

 

 

13/15 
 

Nye stedfortredere til Fagrådet 
 
Karin Smedvig er stedfortreder for Håkan Nordin fra SV 
Jan Skandsen er stedfortreder for Lars Conrad Moe, BUPA 
 
Listen for medlemmer med varamedlemmer er med disse 
innmeldingene ferdig. 
 

AU 

14/15 
 

Eventuelt 
 
Opptrappingsplanen rus. Flere fra fagråd deltok på 
regjeringens rådslag om ny opptrappingsplan for rus. 
Signalene går ut på at opptrappingsplanen vil rette seg mot 
kommunenes tilbud og ha et bredspektret perspektiv på bolig, 
arbeid, brukerinvolvering, samhandling, kontinuitet over tid 
mm.  
 
 
 

 

 Neste møte i Fagråd er 3. september 

 

Husk å melde inn saker til AU 

 

 

 
 
Randi Mobæk & Roar Norås 
referenter 
 


