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18.10.16 Møtereferat fagråd Delavtale 2a  
Saksnr Emne  Ansvarlig 
08/16 Godkjenning av innkalling Moe 
09/16 Godkjenning av referat fra 11.02.16 Klemp 
10/16 Oppfølging av sak 05/16. Trude innledet 

Noen brukere med utv.forstyrrelsediff.diagnose 
/vegringsatferd, angst, depr. eller rus når de når alderen 16-25 
år. Svært få møter til avtalte timer og andre opplegg. 
Går det an å finne felles mål og 1 vei inn i 
spesialisthelsetjenesten for disse ungdommene- forløpet 
oppleves å gå bra når enheter som Lassa/MIT og Gausel er med. 
Kan det lage forløp selv om de ikke har like diagnoser? 
Ingen klar retning/forløpstenkning/flyt for gruppen- verken 
mellom kommuner eller 2.linjen. 
Antatt at det gjelder 50-60 nye i gruppen hvert år i Rogaland. 
Lav insidens- men høy prevalens. 
Kanskje noen forløp kunne unngås ved 
forebygging/undervisning på knekkpunkter (overgang til 
ungdomsskole el.l)- eller samarbeide. 
Veiledning i hjemmene- kommunenes ansvar men hvor 
kommer spesialisthelsetjenesten inn her? Ambulant eller 
direkte veiledning i hjemmene? Stv.kommune har eget 
familieveiledningsteam som får veil av BUPA. Får foreldrene på 
banen igjen. Kan familiegrupper ala TIPS være en ide? 
Hvordan tar fagrådet dette videre? 
 
Vedtak:  Fagrådet oppfordrer BUPA til å gi oss en 
oppsummering av hvem det gjelder, tiltak og resultater 
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(Eks.insidens/prevalens /reinnleggelser diagnose/NPR) i neste 
møte. 

11/16 Redegjørelse for punkt 2, kulepunkt 7 i mandatet til 2A- de 
mangegangsinnlagte v. Helle Schøyen. Metoden en anvendte for 
å undersøke hvem som bruker sengene i psykiatrisk klinikk, var 
å gjøre en systematisk gjennomgang av de fleste døgnenhetene 
innen et relativt kort tidsrom med hensyn på hvor lenge og 
hvor mange innleggelser de hadde totalt, diagnose, forekomst 
av rus og noen andre variabler.  
 
En fant at det var en relativt liten gruppe 10-20% som bruker 
80-90% av sengekapisiteten. Disse er kjennetegnet ved at de 
har diagnose i psykosespekteret, det er flere menn enn kvinner 
og de er relativt unge med komorbid rus og tvang.  
 
I tillegg hadde en gruppe med i hovedsak bipolare lidelser en 
del innleggelser. Gjennomsnittsalderen var høyere enn for de 
med psykoselidelser, og det var flere kvinner enn menn.  
 
I tillegg var det en svært liten gruppe med 
personlighetsforstyrrelsesdiagnoser/PTSD som hadde mange 
innleggelser.  
 
Noen gjennomgående funn: Fastlegen ble ikke sett på som 
samarbeidspartner/involvert- blir bare brukt til innleggelser. 
Mangler pol behandling(som bla skal motivere til medisiner). 
Blir utskrevet- eller behandler slutter. 
 
 
Oppsummert gir funnene støtte til at det vil være god 
behandling for den enkelte pasient, og i tillegg effektivt for 
sykehus, DPS og kommunene og identifisere og jobbe godt med 
forebygging av tilbakefall og reinnleggelse i gruppen som har 
mange og lange innleggelser gjennom fokus på 
ettervern/samhandling mellom alle nivåene.  samhandling e  
 
 
Hva har Psyk.div gjort etter denne gjennomgangen:  
EVP- vrir tjenester fra døgn til dag.  
Kontinuitet- pasienter går tilbake til samme post. 
Kontakt mellom flytkoordinator og kommunene vedr 
utskrivingsklare. 
Resultat: Beleggsprosenten går ned på sykehuspostene- og noe 
opp i DPS-ene.  
 
Kommunene påpeker at det er mangel på info til kommunene 
vedr hva som er gjort på sykehuset/DPS under innleggelse 
(epikrise)- bare fastlegene får dette. Kan vi øke bruken av PLO 
og dialogmeldinger og om mulig legge til rette for at epikrise 
legges ved dialogmeldingen ift pasienter som er ved utskrivelse 
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er i behov av kommunal oppfølging.  
12/16 Åpen Journal- saken utsettes til neste møte Moe 
13/16 Kommunale ØH-senger i 2017. Status, forventninger og 

utfordringer lokalt og samhandlingsmessig: 
5 mill kr trekkes vekk fra psyk.div budsjett i 2017 legge ned 
senger på sykehuset/DPS.  
Ex. Resurser til1,5 seng i Sandnes. 2 senger i Stavanger 
kommune. 
Tengesdal: Delavtale 4 skal revideres- innspillsfrist 15.11. 
Ønske om å få psykiatrisengene inn i denne avtalen- og flest 
mulig overordnede prinsipper felles: 3 – døgns grense på 
innleggelsen -Korttidsplasser > 18 år.  
Henvise pasienter direkte fra mottak- for å underbygge at 
tjenestene samler seg rundt den enkelte pasienten-en god ide jf 
Schøyen. Overføring må basere seg på tillit og kommunikasjon.  
Stavanger kommune ønsker ikke dette, for dialogen i forkant av 
innleggelse AMC2 har vanligvis avklart at innleggelse er 
nødvendig. 
Kommunene ønsker å bruke ØH-sengene til å forebygge 
sykehusinnleggelser fra pasienter som bor ute alene (ikke i 
bofelleskap!) 
Frykten for å få psykiatri inn i de somatiske øh-sengene bel 
oppfattet som stor i sonderingsmøte med gruppe 4 
forsommeren 2016. Institusjonalisering av pasienter som i dag 
ikke legges inn. 
Brukere med de tunge tiltakene ute trenger sykehusstøttet- 
ikke DPS-støtte eller kommunale ØH-senger.  Sandnes 
kommune venter spent på tilsyn på begrensende tiltak knyttet 
til brukere med store atferdsutfordringer. Kanskje Sykehuset 
må komme ut til kommunene når de vil prøve å unngå en 
innleggelse. 
Forslag til videre arbeid i 2A: Bidra til at det gjøres en felles 
kontakt mot fylkesmannen om hvordan vi kan få til dette med 
de kompliserte når de også skal ut til kommunen. Kalle inn til 
felles møte med fylkesmannen der også SUS-jurist S. Braut 
deltar. 

Alle 

14/16 Kontaktlege i spesialisthelsetjenesten. Forventninger og 
utfordringer. Utsettes til neste møte. 

Moe 

15/16 Forslag til desembermøtet: 
Kontaktlege i spesialisthelsetjenesten (14/16) 
Åpen Journal (12/16) 
Oppsummere sak 13/16- saker som fikk temp og engasjement 
høynet i møtet! 
Videreføre sak 10/16 v LCM/BUPA 
Medikamentfrie tilbud 
Pakkeforløp 

 

16/16 Evt.  
 
Kristin Klemp 
Referent 


