
Referat fra møte i fagrådet for psykiske lidelser og ruslidelser 

(Delavtale 2A) 

 
Tid: Tirsdag 30. september 2014 – kl. 13.00 til 15.00 

Sted: Nye Olavskleiv 6 - Stavanger 
 

 

Til stede:  

For Helse Stavanger: Lars C. Moe, avd. sjef barne- og ungdomspsyk., Håkan Nordin, avd.sjef 

spesialavd. for voksne, Randi Mobæk, avd.sjef avd. unge voksne/AUV, Roar Norås, 

avd.sjef Ryfylke DPS, Kristin Klemp, leder Stavanger DPS. 

 

For kommunene: Eli-Karin Fosse leder for levekår i Stavanger (leder), Dagrunn Sømme, 

Sandnes kommune (for Trude Lønning, leder av mestringsenheten), Tom Sigurd Nybø, 

kommunene i Dalane og leder for psykiatritjenestene i Sokndal, (ny medlem etter Rolf 

Skaara). Ingve Kindervaag, kommunene på Jæren og rådgiver i Time kommune (sekretær).   

 

Forfall: Marta Ommundsen, kommunene i Ryfylke og leder for psykisk helse i Hjelmeland. 

 

Direktør ved Rogaland A-senter Kjersti Egenberg møtte til og med sak 5 «Behandlingsforløp 

for gravide med rusmiddelmisbruk». 

 

 

SAKER 

 

Sak 1 Godkjenning av referat fra sist møte og dagsorden. 

 Referatet ble godkjent. Til dagsorden ble det ført opp to saker på eventuelt:  

a) Rutiner for behandling/oppfølging av pasienter dømt til behandling. 

b) Betaling ved LAR. 

 

Sak 2 Møteplan høsten 2014 og våren 2015 

Tirsdag 25. november 2014 kl. 13.00 – kl. 15.00  

Tirsdag 3. mars 2015   kl. 13.00 – kl. 15.00 

Tirsdag 2. juni 2015   kl. 13.00 – kl. 15.00 

 

Sak 3 Fagrådets sammensetning og mandat, herunder prioriterte arbeidsområder 

Leder for fagrådet og nytilsatt leder for levekår i Stavanger har bedt om å fratre sitt 

verv grunnet arbeidsbelastning i sin nye stilling.  

 

Til ny leder for 1 år er foreslått rådgiver Ingve Kindervaag. I 2015 er kommunene sin 

periode på 2 år for å inneha leder og sekretær i rådet over.  

 

Til å erstatte Eli Karin Fosse har distriktsleder Svein Arne Lindø sagt seg villig til å gå 

inn i fagrådet og påta seg oppgaven som sekretær for 1 år. 

 

Fagrådet ga sin tilslutning til disse endringene. 

 



I forhold til status for de prioriterte arbeidsområdene (nederst i referatet), så er arbeidet 

med pkt. 1 snart sluttført. Når det gjelder de andre to prioriterte arbeidsområdene, så er 

det ikke ennå gjort så mye med dette. 

 

Sak 4 Samhandlingsarenaer – samhandlingsstruktur 

Formålet med dette er at alle skal kunne se hvilken samarbeidsstruktur som ligger til 

grunn for samhandlingen mellom Helse Stavanger HF og kommunene. Ved å se 

hvordan dette er gjort hos andre, skal den kunne benyttes som hjelpemiddel til å 

opprette samarbeidsfora på felter der det oppleves en mangel. 

 

Sandnes opplever en mangel etter et overordnet klinisk utvalg tilsvarende Stavanger. 

 

Det mangler fortsatt noen innspill fra DPS’er. Kristin Klemp tar opp saken med Karin 

Røyseland Jordal, leder Sola DPS – Brobyggerforum? 

 

Ryfylke DPS blir også bedt om å gjennomgå dette igjen for å få med alle 

samarbeidsfora mellom DPS’et og sektorer i de involverte kommunene. 

 

Det blir vist til den sist oppdaterte oversikten (vedlagt). Alle blir bedt om en siste 

gjennomgang av dette slik at den så langt som råd er utfyllende og oppdatert. 

 

Det settes frist til 1. november for dette arbeidet. 

 

Den endelige oversikten vil bli forsøkt lagt ut på SUS/samhandlingsutvalget sin 

hjemmeside - Sissel Hauge er kontaktperson for dette. 

 

Sak 5  Behandlingsforløp for gravide med rusmiddelmisbruk 

Direktør ved Rogaland A-senter, Kjersti Egenberg og avdelingssjef Randi Mobæk ved 

AUV gikk gjennom arbeidet i forhold til gravide med rusmiddelmisbruk. 

Presentasjonene er lagt ved referatet og det blir vist til disse. 

 

Behandlingsforløp for gravide med rusmiddelmisbruk vil bli lagt fram på neste møte. 

 

Sak 6 Samhandling om utskrivningsklare pasienter – etablering av arbeidsgruppe 

 Saken ble utsatt til neste møte. 

 

Eventuelt 

Utdelingskostnader i LAR: 

Randi Mobæk opplyste at dato for at SUS overtar kostnadene i forbindelse med LAR er rett 

forestående. Den enkelte kommune som er involvert i dette vil bli kontaktet for å avtale dato 

for når dette skal skje. 

 

Pasienter dømt til behandling:  

Det er 19 pasienter innlagt på § 10.2 hittil i år, og tallet øker. Flere lovverk regulerer dette og 

behandlingen/oppfølgingen er kjennetegnet med høy risiko. Dette stiller store krav til at alle 

tar ansvar, utvikler gode pasientforløp og får på plass samhandling om oppfølging mellom 1. 

og 2. linjetjenesten. Påtalemyndighetene som har avgjørelsesmyndigheten spiller også en rolle 

i dette. 

 



Det ble foreslått at saken tas opp i neste møte sammen med sak 6 som ble utsatt fra dette 

møtet. Begge sakene blir vurdert å falle inn under ett av fagrådets tre prioriterte 

satsingsområder, pkt. 2 (se under). 

 

 

Neste møte blir 25. november, kl. 13.00 – 15.00 i Stavangers nye DPS i Adjunkt 

Hauglandsgate 34. Det blir sendt ut egen innkalling til møtet. 

 

 

Bryne 6. oktober 2014 

 

Ingve Kindervaag 

sekretær 

 

 

 

Kopi: Sekretær i Samhandlingsutvalget - anne.brit.tengesdal@eigersund.kommune.no 
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