
Fagrådet for psykiske lidelser og ruslidelser (Delavtale 2a) 

 
Referat fra møte: 
   

Tid:     Tirsdag 11. februar 2014 - kl. 13.00 til 15.00 
Sted:   Ny Olavskleiv 6, møterom 344 
  

Til stede: Eli Karin Fosse, Lars Conrad Moe, Trude Lønning, Randi Mobæk, Marta 

Ommundsen, Roar Norås, Kristin Egeland Klemp, Rolf Skåra og Ingve Kindervaag. 

 

Forfall: Håkan Nordin.  
 

Sak 1/14 – Godkjenning av referat 

Referatet ble gjennomgått. Påpekt feil i navn er rettet i fra og med nå. Det ble også foretatt en 

justering når det gjelder pkt. 3 i de videre prioriteringene for arbeidet det blir som følger: 

 

 

 

 

 

Referatet ble godkjent med disse rettingene. 

 

Sak 2/14 – Godkjenning av årsrapport for 2013 

Utarbeidet årsrapport for 2013 ble godkjent. Den er sent til Samhandlingsutvalet som en 

rapport/redegjørelse for arbeidet som er gjort i fagutvalget i 2013. 

 

Sak 3/14 – Godkjenning av mandat 

Det ble vedtatt å godkjenne mandatet for fagutvalget slik det foreligger fra 

Samhandlingsutvalget. Evt. endringer i tekst og sammensetning foreslås gjort ved evaluering. 

Eksterne deltakere trekkes inn ved behov og i forhold til saker som skal behandles der dette 

kan være ønskelig. 

 

Sak 4/14 – Samhandlingsstruktur og samarbeidsfora 

Fagrådet gjennomgikk utarbeidet oversikt over dette. Oversikten er ikke ennå fullstendig og 

medlemmer i rådet bes om å gå gjennom sitt område og melde til sekretæren eventuelle fora 

som ikke er med i oversikten. 

 

Formålet med oversikten er å ha et grunnlag til å vurdere om det er hull og mangler i 

samarbeidsstrukturen mellom Helse Stavanger/spesialisthelsetjenesten og kommunene på 

lokalt nivå. 

 

Så langt kan det virke som at det er bedre dekning på området psykisk helse enn på rus. 

Stavanger og Sandnes synes å ha en godt utbygd struktur for treffpunkt med Helse Stavanger 

og spesialisthelsetjenestene. Litt uklart rundt barn/unge i Stavanger. Sandnes ønsker seg et 

mer strukturert samarbeid på overordnet nivå tilsvarende klinisk utvalg i Stavanger. 

 

Det er litt uklart hva som gjelder for kommunene Sola, Randaberg, Rennesøy og Kvitsøy og 

hvordan dette kan organiseres. Det bør innhentes opplysninger om dette. 

 

3. Tidlig intervensjon i forhold til angst og depresjon – med hovedvekt på tidlig 

innsats. Utvikle modeller for hvordan en kan oppdage, forebygge og motvirke 

utvikling av psykisk lidelse og rusmiddelmisbruk. 

 



Regionen er inndelt i seks geografiske områder der de ulike kommunene er fordelt og 

tilknyttet lokale DPS. Dette kan kanskje være et naturlig utgangspunkt for 

samhandlingsstruktur og samarbeidsfora på lokalt nivå. 

 

Arbeidsutvalget utarbeider et utkast til samhandlingsstruktur på lokalt nivå for avtaleområdet 

under Delavtale 2a til drøfting i neste møte i fagrådet. 

 

Sak 5/14 - Samhandling om utskrivningsklare pasienter (prioritet 2). Drøfte videre 

arbeid med denne og hvordan det skal videreføres, stikkord: Arbeidsgrupper og 

sammensetning. Metode: Pasientforløp – prosjektdirektiv – mandat. 
 

Det ble ikke tid til å drøfte denne saken. Det ble derfor besluttet å ta den opp igjen i neste 

møte. 

 

Sak 6/14 – Eventuelt 

Neste møte ble flyttet til tirsdag 20. mai, kl. 13.00 til 15.00 samme sted. Det blir sendt ut 

påminnelse og saksliste på forhånd. 

 

 

Bryne 15. februar 2014 

 

Ingve Kindervaag 

sekretær 

 

 

Vedlagt: Oppdatert oversikt over medlemmer og varamedlemmer i fagrådet. 

 

 

Kopi av referatet:  

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

 
 
 
 

Prioriterte satsingsområder i 2014 (til å henge på veggen!): 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Samhandlingsarenaer og faglige fora – organisering av samarbeidet mellom 

kommunene og spesialisthelsetjenestene innen psykisk helse og rus på nivået under 

fagrådet. Utarbeide et mest mulig forpliktende forslag. 

 

2. Samhandling om utskrivningsklare pasienter – med hovedvekt på vold og 

sikkerhetsproblematikk og brukere med behov for ressurskrevende tjenester 

(bemanning). Utarbeide forslag til hvordan dette konkret kan organiseres i regionen 

som omfattes av samhandlingsavtalen. 

 

3. Tidlig intervensjon i forhold til angst og depresjon – med hovedvekt på tidlig innsats. 

Utvikle modeller for hvordan en kan oppdage, forebygge og motvirke utvikling av 

psykisk lidelse og rusmiddelmisbruk. 

 

mailto:anne.brit.tengesdal@eigersund.kommune.no

