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5/19 Info om prosjekter, omstilling osv. som berører tilbud og samhandling 
 
Ryfylkekommuner: ikke store endringer til tross for kommunesammenslåinger. Utedager på DPS-et 
fortsetter.  
 
Sandnes kommune: jobber videre med det som en har gjort tidligere. Større kommune, 1 ½ stillings 
økning som kommer fra Forsand. Dette for å integrere tilbud til en utvidet befolkning.  
 
Stavanger: prosesser fortsetter angående sammenslåingen med Rennesøy og Finnøy. Planene er 
vedtatt av alle kommunene.  
MO senter for ungdom under planlegging. Mål er lett tilgjengelige og samorganisert tilbud for 
personer fra 15- 25 år. Utvikling og drift skjer i samhandling med ARA. Den 11 september arrangeres 
aktivitetsmessen – Fyll dagene, i DNB arena. Det blir 54 stander med informasjon om ulike selvhjelps 
og aktivitetstilbud for personer med rus og psykiske problemer. Bra om det legges til rette slik at flest 
mulige pasienter kan delta. 
 
PHV: 
Det er gjennomført en utredning av akutt ambulante team tilbudet i klinikken. Prosjektgruppen har 
anbefalt at kveldstilbudet samles på ett team som dekker opptaksområdet til Sandnes, Sola og 
Stavanger DPS. Opptaksområdet til Dalane DPS må ses for seg. Ny organisering av tilbudet vil tidligst 
være klart januar 2020.  
 
Ser på sikkerhetspsykiatrien. Nasjonal utfordring at det dømmes så mange personer til forvaring/ 
behandling. Ressursene for å løse dette går på bekostning av barn, unge og allmennpsykiatri.  
 



Dalane Dps har forsterket samarbeidet med fastlegene og fastlegekontorer. Ønsker faste møter. Det 
er etablert utedager på fastlegekontor der også psykiatritjenesten stiller. Startet med faste møter 
med lederne i psykiatritjenesten i kommunene. Starter 2 veiledningsgrupper til de som arbeider i 
psykisk helse. Stiller med 1 psykologspesialist og en psykiater på møtet med fastlegekontorene. 
Hospitert i Sandnes kommune for å lære av deres erfaringer.  
 
Stavanger DPS: 
 
Nedlagt 4 akutt ambulante senger for å integrere disse i en sengepost som utvides fra 11 til 15 
senger. Dvs det totale sengetallet på Stavanger DPS blir uendret. Sikrer at sengene blir brukt rett, 
hvordan hjelpe folk raskere og bedre. Har fortsatt problem med utskrivningsklare pasienter, ønsker 
tettere samhandling med Stavanger kommune og vil invitere til avklaring på ledelsesnivå. Poliklinikk 
jobber med avslagsprosent, ventetid skal ned, et virtuelt samarbeid med leger, skulle ønske å bruke 
video mye mer. Utvikler traumekompetansen i poliklinikken og senere til døgnpostene. Samarbeider 
med NAV og får inn 2 terapeuter som skal jobbe med å få pasienter ut i arbeid/aktivitet. IPS 
metoden. Ser behov for at fastleger skoleres i prioriteringsforskrift ettersom de har for mange 
feilhenvisninger til DPS-er.  
 
Får 1 (0,5) stilling for å utvikle tilbud for til pasienter med hørselshemming.  
 
 
PHBURA:   
 
Samhandlingsforløp barn og unges psykiske helse i lag med Jær-kommuner. Fått kr. 800 000 i støtte 
fra Helse Vest for å utvikle disse samhandlingsforløpene. Kommunevise møter er gjennomført. Det 
må avklares nærmere om kommuner selv skal oppklare hvordan de vil rydde i eget hus og hvordan 
rigge tilbudene sine. Ellers skal alt gjøres etter en mal eller ei? Forløpene går fra å ha et 
diagnosefokus til å utvikle fleksible, samordnede tjenester. Det må konkretiserer hvem som skal få 
tilbud fra hvem til riktig tid. Det eri utgangspunktet enighet om oppgave og ansvarsfordeling. må ta 
utgangspunkt i forskjellige organiseringer av tilbud, ikke oppgavefordeling, Fleksibilitet synes som en 
suksessfaktor.   
Fagråd vil få en nærmere orientering når samhandlingsforløpene er mer konkretisert og i ferd med å 
bli prøvd ut.  
 
Ny leder BUP Sandnes  
 
Det arbeides med en revidering samarbeidsavtaler med BUF-etat , for å lage 3 parts avtaler. -Før det 
smeller,- prosjektet må følges mer opp. Avtalene vil inkludere kommuner, helseforetak og Buf-etat. 
Lars Conrad Moe kommer tilbake til aktuelle kommuner når det foreligger skisse til avtaler.  
 
Avdeling for rus og avhengighetsbehandling skal i en prosjektperiode på 1 ½ år prøve ut et felles 
inntak -og oppstartsteam med tre hovedmålsettinger: 
 

1) Være som et velkomstsenter for nye pasienter, pårørende og samarbeidspartnere  
2) Gjøre rettighetsvurderinger av alle henvisninger til ARA  
3) Sikre gode og raske avklaringer av pasienters behandlingsbehov fram til klinisk beslutning 

 
IO-teamet vil ivareta kravene og formålet med oppstart av pakkeforløp TSB og kartlegging med blant 
annet kvalitetsregisteret for rusbehandling. IO- teamet får ansvar for motivasjons- og 
avklaringsperioden for den enkelte pasient/ familie fram til klinisk beslutning og første 
samarbeidsmøte etter beskrivelsen av pakkeforløp. IO teamet vil aktivt sikre gode overganger til 



oppstart av behandling enten i annen poliklinikk eller døgntilbud. IO teamet vil fungere som en-dør- 
inn i ARA og håndtere overganger i pakkeforløp eksempelvis fra psykisk helsevern voksne til TSB.  
 
Det blir framover to plasser å henvise pasienter i TSB framover; RAS og ARA. Når drøftingsmøte er 
gjennomført vil det bli sendt ut mer konkret informasjon til samarbeidspartnere.  
 
 
Jær- kommuner:  
 
Samhandlingsforløpene er kjekt og spennende. Merker en vekst i etterspørsel etter kommunale 
tjenester i Hå, - flere og nye grupper oppsøker fastlegekontorer. Økt antall pasienter i antall 
kartlegginger, jevn stigning. Gjesdal og Hå tilbyr nå også internettbehandling. Hå har innført 
tilbakemeldingsverktøyet FiT, Time er i gang.. Arild Bjørndal og Hå diskuterer med JDPS for å kunne 
løse flere oppgaver selv. Rendyrker et mestringsfokus. Økningen i henvendelser kommer fra de med 
mildere psykiske vansker i alle aldre, men overopphoping av unge kvinner. I den prosessen har 
kommuner tatt et oppgjør med støttesamtaler. Brukerne må jobbe i mellom samtalene jfr. opplegg i 
kognitiv terapi og recoveryorienteringen som har skjedd.  
 
Hå kommune skal ha møte med Janne Strand i september, (Bistandsteamet) . Kommunen har en 
håndfull brukere som ikke kvalifiserer for tvungen rusbehandling, men har meget dårlig 
funksjonsnivå og omfattende somatiske helseplager.   
 
JDPS:  
Hå kommune har et primærhelseteam som får støtte fra en av psykologspesialistene i 50 prosent 
stilling også inn i dette tilbudet. Lagd avtale med alle helsestasjoner ang. barn som pårørende slik at 
helsestasjonene kan varsles når JDPS kommer i kontakt med barn som pårørende. 
Startet et arbeid med å vurdere hvem som bruker sengekapasiteten. Antall reinnleggelser, antall 
liggedøgn, ta ut tall fra poliklinikk, hvor lenge går de, hva gjøre JDPS kontra kommune. Hvordan 
bruker vi erfaringskonsulentene i JDPS? Vokte oss for ikke å gjøre doble ting.  
Råd: Skill på antall innleggelser og antall døgn + funksjonsnivå. Hvem var tidligere på TUD og vedtak 
som tidligere var uproblematiske.  
 
 
Dalanekommunene: 
Egersund har omorganisert ressurser til Act-team.  
Sokndal vil ha god struktur mellom barnehage, skole, psykisk helse. 
Lund, starter et familieteam samarbeider med Nav, Bup, helsestasjon, skoler, mm  
Bjerkreim. Jobber med å bedre samarbeid med DPS-et for å styrke kommunikasjonen med 
spesialisthelsetjenesten. Be oss om komperative opplysninger mellom hverandre.  
 
I pakkeforløp må en sikre at informasjon følger henvisninger.  
Mangler epikriser fra spesialisthelsetjenesten som må huske på å spørre om pasienten vil at også 
kommunepsykologen skal ha informasjonen.  
 
 
6/19 Status pakkeforløp - hvordan fungerer dette sett fra kommunehelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenestens side  
 
PHV: 
 
Det jobbes med å implementere pakkeforløpene. Nylig tilbakemelding på kodepraksis gir inntrykk av 
at det kodes i tråd med intensjonen, men det er en bekymring at en del av behandler gruppen 



opplever pakkeforløpene først og fremst som en tilleggsbelastning uten betydning for kvalitet. Kan 
ha sammenheng med at en foreløpig ikke helt har maktet å legge til rette for en endring i 
arbeidsmåte og tenkning omkring pasientforløp.  
Dalane DPS: overraskende vanskelig å implementere, men det er et endringsarbeid som krever 
innsats for at ansatte skal endre seg. PLO meldinger håper at det merkes forskjell fordi disse har blitt 
økt. Får mye positiv tilbakemeldinger. 
 
PHBURA: Mange synspunkter, hvem skal en høre på. Mange positive ting bli tydeligere hvordan vi 
skal forplikte oss, utfordrende at det er så diagnosespesifikt og mindre individuell tilpasning. Fokus 
på at pasienter skal få et faglig godt tilbud. Foreløpig er det ikke en problemstilling om ekstra 
arbeidsmengde er ikke meldt inn. Registrere alle pasienter som er inkludert før 1.3. Etter hvert blir 
det bedre.  
 
Erfarer at pakkeforløp strukturerer behandlingsforløp. TSB gjør pakkeforløpet + vurderingsenhet + 
kvalitetsregister nå. Merarbeid for de som gjør dette, men gir mer ro til å spisse behandlingstilbudet 
for de andre enheter. 
 
JDPS har akseptert at pakkeforløpene kommer. Gjør det for en må, vil oppsummere erfaringer. 
 
Sandnes kommune: Positivt med pakkeforløp, har strukturert pasientforløpene. Ser at det er vansker 
som det må brukes tid på. Gevinst i tydeligere samhandling, styrke brukermedvirkning, tvinger oss til 
å lytte på det som pasientene sier.  
 
Hå, Klepp og Gjesdal: merker ingen forskjell.   
 
Stavanger: skal ikke kommunen få PLO melding ved innleggelse av barn? LCM avklarer. Private 
institusjoner innen TSB. Etterlyser at institusjonene kan melde PLO. Randi tar dette med Helse Vest 
 
Dalane: Har ikke merket endringer.  
 
Generelt:  
 
Mer gevinst i forhold til samhandlingen var kjekt å høre om. Implementering er en krevende prosess 
inn i spesialisthelsetjenesten. 
 
Henvisningsrutiner i kommuner og samhandling med fastleger har blitt tatt opp på et høyere 
beslutningsnivå. Fastleger oppgir at de er overarbeidet og frustrasjonen for avvisning skyldes at 
pasienter oppfyller ikke prioriteringsveilederen. Det trengs skolering av fastleger eller kvalitetssikring 
av maler. Lag en felles henvisningssmal.  
 
Innspill fra Jæren: Store variasjoner mellom kommuner. Hva er midle og milde/moderate tilstander. 
De kommunale tjenestene er ikke kjent hos mange fastleger som heller ikke stoler på kvaliteten. Stor 
arbeid med å ansvarlig gjøre og standardisere hva som tilbys i kommunene. Fastleger vet ikke hva 
som skal stå, kommunepsykologen overtar skrivinga eller andre etater, Helse og sosialkontor o.l 
 
Øke kompetansen og bli enige om grenseflatene våre.   
 
Rask psykisk helse i Sandnes ryddet opp i dette. Samarbeid med poliklinikk, lavterkseltilbud og 
fastleger. Fastlegene trenger hjelp. Lavterskeltilbudene i kommune har fått 1000 mer personer enn i 
fjor. Likevel økte mengden henvisninger til Sandnes Dps poliklinikk også. Mange får gruppetilbud i 
kommuner. Mange kan klare seg med kurs, RCT studien på RPH viste at kognitivt kurs hjalp 
tilstrekkelig for 50 prosent av deltakerne.  Folk trenger å høre at det er normalt å ha følelser, få hjelp 



til rydde i eget liv og slippe å utvikle mer alvorlige tilstand. Gode erfaringer med å gi beskjed til 
fastlegene i spisepausene dems.  
 
Dalene DPS Spesialisthelsetjenesten opplever at de tar mer kommunalt arbeid fordi kommunene ikke 
er staffet for det.  
 
Hvem skal normalisere hva som er vanlig og hvem som trenger hjelp? Folkehelseperspektivet bør 
ivareta og sikre at dette skjer. Tidlig hjelp bidrar til å hjelpe folk tidlig. Tydeliggjøre hvilke tilbud hver 
kommune og del av spesialisthelsetjeneste har for å sikre oppdatert oversikt. JDPS, BUP og kommune 
har en Innsats overfor Bryne videregående skole med gode tilbakemeldinger.  
 
Det å øke tilbudet genererer etterspørselen? Åpner dette for en profesjonell samtale i stedet for å 
oppfordre til å snakke med en venn eller foresatte/ partner. Hvordan systematisere dette i 
fellesskap? 
 
126 primærleger som trenger mer informasjon i Stavanger. Stavanger søker også om Rask psykisk 
helsehjelp og kanskje det vil bidra positivt. Lederne er forutsetning for å komme videre.  
 
Hvordan følge dette opp?:  
 
Forebygging- kontakt med unge 
Strategi overfor fastleger, kjenner til og stoler på kommunale tilbud 
Internkontroll i kommuner 
Kommunene er selvstendige som er ulikt spesialisthelsetjenestens mandat. Jo mer bevisste dette 
desto bedre å samarbeide med. 
 
Kommuner rydder i eget hus. I likhet med spesialisthelsetjenesten. Bruker ikke metodikken fra 
samhandlingsforløpene overfor voksne.  
 
Det er ei lita gruppe pasienter som kommuner trenger god samhandling i lag med 
spesialisthelsetjenesten.  
 
 
7/19 Utskrivningsklare pasienter 
 
Ingen innmeldte saker denne gangen.  
 
8/19 Samhandling omkring de sammensatte og kompliserte pasientsakene definert som personer 
med psykoselidelser og personer med ROP lidelser. Hvilke tilbud og tilnærming har vi til disse 
pasientene i dag.  
 
Utsettes til et senere fagrådsmøte 
 
9/19 forslag til samhandlingsrutine om når kommunalt kriseteam aktiveres og hvordan 
spesialisthelsetjenesten skal involveres. 
 
Det er lagd et forslag i PHV. Legevakten avgjør om det er nødvendig å aktivisere kriseteamet eller om 
behovet kan løses via ordinær tjenestelevering. Hvordan skal dialogen være mellom kommune og 
spesialisthelsetjeneste? Sandnes ser ikke for seg at dette kan reguleres.  
Se på oversikt for hvem som er kriseteam i de forskjellige kommuner.  Legevakten er kontaktpunktet 
for spesialisthelsetjenesten. De kontaktes også dersom et familiemedlem for innlagt pasient i SUS tar 
sitt liv.  



 
Akutt team i spesialisthelsetjenesten kan bistå kriseteamet.  Se på en rutine om hvordan 
kriseteamene kan samhandle med akutt ambulant team i PHV eller PHBURA.  
 
Forslaget kan gjelde internt i SUS, men ikke forpliktende i lag med kommuner.  
 
Vedtak:  
 

Atle Straume får tilsendt rutinen i word format og legger inn forslag til endringer. Nytt utkast 
legges frem på neste fagråd 2a for endelig beslutning før oversending til l 
Samhandlingsutvalg.   
 
 
9/19 Kommunale kriseteam sitt tilbud til pårørende ved suicid under innleggelse  
 
Jfr punkt over  
 


