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08.12.16 Møtereferat fagråd delavtale 2a 
 

Saksnr Emne  Ansvarlig 

17/16 Innkalling ble godkjent LCM 
18/16 Referat fra 18.10.16 ble godkjent KEK 

19/16 Oppfølging av sak 05/16 og 10/16/ Oppsummering vedr. 
ressurskrevende ungdommer med utviklingsforstyrrelser; tiltak 
og resultater. Vedlegg tilsendt fra LCM ble gjennomgått.  
Antall pasienter som får tilbud er nå samlet i BUP-poliklinikkene 
fordi autismeteamet var involvert i for få av de totale 
utviklingsforstyrrelsessakene. Poliklinikkene er ikke like godt 
spisset med kompetanse innen fagfeltet. Til noen kommuner er 
ressursene fra BUPA satt inn på opplæring av personell: 
Rammer/forutsigbarhet er avgjørende for fungering og outcome. 
Utfordrende med veiledning i enkeltsaker som burde hatt 
overføringsverdi til lignende saker i kommunen. 
Angst/ADHD er en vanskelig kombinasjon fordi det er vanskelig 
å lære/få overføringsverdi av eksponeringssituasjoner. Det kan 
være vanskelig å få til mental utvikling/framgang i 
samtaleterapi.  
BUPA vil og må ut av enkeltsakene på et tidspunkt- kan ikke gi et 
livslangt tilbud. 
BUPA-Tallet ser synkende ut . Dette kan skyldes overføringer til 
kom., høyere kompetanse der, og mindre diagnostiske 
forekomster- sannsynligvis fordi isfjellet er tatt unna, og det nå 
er bare de nye forekomstene som kommer til (ikke ventesaker.) 
Foreldrekurs- gir kunnskap og læringsnettverk 

LCM/BUPA 
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Er det mulig å plukke ut dem det går dårlig med tidlig? 
Overganger bskungd.skvgsvg2. Mestringsøving og 
tilrettelegging-er et tveegget sverd fordi når et barn får 
særordninger meldes det ut av sosiale arenaer. 
Mye støy fordi foreldre, skole og kommune har et stort trykk- 
det er ikke de unge selv som ber om hjelp. 17 ser ut til å være en 
alder der det eksploderer for mange abstraksjonsnivået i 
skolen stiger i mange faghøyt trykk og ressursbruk. 
Tilnærming da blir å strekke grensene for de aktuelle litt og 
litt ikke tydeliggjøre målet for ungdommen med en gang. Så 
lenge skolestrukturen/rutiner holder går det rimelig bra- det er 
når de slutter/uteblir at det går skikkelig galt. 
BUPA arbeider mot LEAN- strømlinjeforming av tiltak. Vil 
invitere inn kommunene på nyåret for å se på den totale 
ressursbruken.  
Bør 2A bidra til å opprette en ressursgruppe? Det bør være 
mulig å lage en mal/pakkeforløp for brukere over/under 18. 
Beskrive hva /hvem det går forbausende godt for.  
Kommunene bes inn i LEAN-gruppen, og LCM melder denne 
utfordringen inn til arbeidsgruppen, og oppfordres til å søke 
støtte og hjelp i Gausel og MIT 
Det eksisterer i dag et forløp som heter Asperger Syndrom og 
ligger på internett SUS. 

20/16 Kommunale ØH-senger (ref.13/16)- videre arbeid i Fagrådet: 
Samhandlingsutvalget har kommet med eget forslag til felles 
retningslinjer for disse sengene- det lages egen felles avtale på 
disse sengene. 
Ingen ny målgruppe er planlagt til denne sengebruken. 
Mange pas som trenger pause fra rusing over lengre tid -disse 
får tilbud i dag i som videreføres i «ØH-psyk.sengene» . 
Sykehusleger får ikke legge pasienter rett inn.  

Alle 

21/16 Informasjon vedr. åpen Journal. Oppstart psyk 22.09.16. 
Begrunnet i at det er pasientens journal. 
Presentasjon sendes med referatet. 
OBS: Henvisninger ligger åpent for innsyn.  
Bekymringsmeldinger/henvisninger unntas.  
Saksbehandling og tester, lab.prøver, komparentopplysninger 
vises heller ikke. Journalen kan sperres helt eller delvis.  
Ikke tilgang for pasienter mellom 12 og 15 år ennå. 
Sikkerhetsavd- journaler forblir sperret. 

LCM 

22/16 Kontaktlege i spesialisthelsetjenesten. Forventninger og 
utfordringer.  Rettningslinjer sendes ut med referat. 

  

23/16 Informasjon vedr. Medikamentfrie tilbud. Utsettes. LCM/ Mobæk 

24/16 Utpeking av nytt AU. 
Møteplan 2017 (planlagt 1. møte 09.02) 
Marta tar ansvar for å trekke sammen 
kommunerepresentantene til å bli enige om ny leder/sekretær., 
som meldes til LCM innen 09.01.17. 
Randi Mobæk blir nestleder.  

KEK 
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Spesialisthelsetjenestens medlemmer forblir uendret. 
Nytt AU legger forslag til møteplan til neste møte. 
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