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Møtereferat 
 
Eksterne deltakere: Elin Adsen Kvåle, Trude Lønning, Helge Dragsund, Marta 
Ommundsen, Svein Arne Lindø, Trude Lønning   
 
 
Interne deltakere:  Møyfrid Løvbrekke, Lars Conrad Moe; Randi Mobæk, Mette Gjøvåg, 
Kristin E.Klemp. 
 
Forfall: Helle Schøyen.  
 
 
Kopimottakere:  Jan Erik Nilsen, Eli Karin Fosse 
   
Møteleder: Lars Conrad Moe 
Møtedato:  02.11.15 
Klokkeslett: 11-12 
Møtenr: 4/15 
Møtested: Sandnes Kommune 
Arkivref: 2013/1895 - 106817/2015 

 

 

02.11.15 Møtereferat Fagråd Psykiatri - Delavtale 2a 
 
Sak 22/15: Ekstraordinært møte som Referansegruppe til Ledelses-prosjekt i SUS- 
Psykiatrisk Divisjon. 
Referansegruppen bes komme med innspill- det renger ikke være konsensus. Den andre 
referansegruppen består av brukerorganisasjoner.  
Møyfrid Løvbrekke er prosjektleder- og innledet med en presentasjon(se vedlegg) 
Prosjektet som skulle vært ferdig til 12.11, men har fått utsatt frist til 20.01.16. 
alternativene som i dag arbeides med er  

a. Fortsette som før- med 1 divisjonsdirektør 
b. 2 klinikker- BUPA og Voksne. Dette blir sannsynligvis ikke ført videre pga 

svært ulik størrelse på de 2 klinikkene.  
c. 3 klinikker – der en foreløpig bruker mest energi på å utrede alternativ a og e: 

a. SV, DPS og BUPA/AUV 
e.    SV, AUV /DPS og BUPA 

 
 
Hovedutfordringer:  Økonomi i divisjonen skal i balanse. 
    Tydelige avgrensinger mellom linje og stab 
    Psykiatrien skal få en større plass i SUS ledelse 
 
Kommunenes foreløpige tilbakemeldinger: 
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Dalaneregionen:  Det er stor forskjell mellom små og store kommuner; ønske 
om at somatikk og psykiatri kan sees sammen under innleggelser 
Stavanger:  Prosessen er kommet langt- vi må finne den beste måten å bidra på. 
Behov for 1 møte til, og muligens også noe samsnakk mellom de kommunale 
representantene i Fagrådet. Samhandlingsutfordringer må være vårt fokus. Korte veier, 
samarbeid mellom døgn og dag må ivaretas best mulig i ny org.  Tilgjengelighet blir også 
viktig.  
Sandnes:  Lettere vei inn; vi må slippe å sitte i kommunen å koordinere 
pasientforløpene innad i divisjonen. En dør inn. Tenker derfor umiddelbart at 1 divisjon 
er beste løsning. Det bør videre gjøres noe med SV- for mye hummer og kanari idag. 
Jærekommunene:  Er opptatt av TSB/FACT i ny Divisjon( jf Døgn tilDag) Ingen 
kvalifisert mening om organiseringen pr idag. 
 
Samlet innspill:  Fra Døgn til dag er av større betydning for kommunene, og 
fagrådets repr. vil gjerne komme med innspill og kunne påvirke dette.  
 
 
Referent 
 
Kristin Klemp 
 
Relevante dokumenter: 
Prosjektdirektiv Ledelse 
PP-presentasjon 02.11.15 
Fra døgn til dag 


