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Møtereferat 
 
Deltakere:       
Fagråd delavtale 4: Gudrun Riska Thorsen, Olaug Thingbø, Elbjørg Myhrene, Wenche 
Høghaug, Marit Apeland Alfsvåg, Brith Halvorsen, Øystein Evjen Olsen, Marianne Amdal 
Fagråd delavtale 2A: Trude Lønning, Svein Arne Lindø, Lars Conrad Moe, Mette Gjøvåg, 
Kristin Klemp, Randi Mobæk 
Forfall:  
Fagråd delavtale 4: Anne Ree Jensen 
Fagråd delavtale 2A: Helge Dragsund, Marta Ommundsen, Elin Adsen Kvåle, Helle 
Schøyen 
Kopimottakere:  
Sekretær i Samhandlingsutvalget 
 
Møteleder: Lars Conrad Moe 
Møtedato:  11.5.16 
Klokkeslett: 13.00 – 15.00 
Møtested: Sandnes Helsehus 
Arkivref: 2014/1512 -  45506/2016  

  

 

Møtereferat fagråd delavtale 4 og 2A - fellesmøte 
 

Emne  
Godkjenning av referat fagråd delavtale 2A møte 11.2.16: 
Godkjent uten kommentar 
Godkjenning av referat fagråd delavtale 4 møte 10.2.16: 
Godkjent uten kommentar 
Viktig dokumentasjon som ligger til grunn er: 

 Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016 – 2020) 
 Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019) 
 Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet 

 Hvem er rus/psykiatri pasienten som trenger en kommunal 
øyeblikkelig hjelp seng? 

Til tross for at det ennå ikke foreligger klare føringer fra sentrale 
myndigheter for dette har flere kommuner startet planlegging av tilbudet.  
Mestringsenheten i Sandnes har hatt møter med andre i instanser i 
kommunen og diskutert mye av de samme temaene. 
Mange pasientgrupper blir nevnt som mulige brukere av disse sengene. Det 
nevnes pasientgrupper innen forebygging, krisehåndtering og korte 
innleggelser som oppfølging etter innleggelser eller behandling i 
spesialisthelsetjenesten.  
Det kan være vanskelig å skille pasientgruppene som man diskuterer inn i 
kommunal ØHD og de som i dag er pasienter på DPS. 
Tett samarbeid mellom Ambulante team fra spesialisthelsetjenesten, DPS og 
kommunal ØHD er en forutsetting for at et slikt tilbud skal fungere. 
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Dersom man skal sammenlikne ØHD innen psykiatrien og de tilbud som 
allerede finnes innen somatikk så er et viktig poeng at dette skal være 
pasienter som i dag får behandling i spesialisthelsetjenesten, men som kan 
få et like godt eller bedre tilbud i kommunen.  Et moment som trekkes inn 
her i møte er at det kanskje vil være mer naturlig å tenke innleggelser i 
kommunal ØHD for å forebygge innleggelser i spesialisthelsetjenesten.  

 Kan eller bør tilbudene innen psykiatri samlokaliseres med 
somatiske kommunal øyeblikkelig hjelp avdelinger? 

Når det gjelder om det kan være mulig å samlokalisere somatisk og 
psykiatrisk tilbud i kommunene, så utrykkes det en del skepsis til dette i de 
allerede eksisterende tilbudene innen somatikk. Man er redd for at det blir 
vanskelig å opprettholde god kompetanse når man skal forholde seg til så 
mange diagnosegrupper. Det påpekes at flere av de eksisterende tilbudene 
allerede i dag har pasienter med utfordringer innen rus og psykiatri. En av 
forskjellene vil derfor bli hva som er innleggelsesdiagnose/hoveddiagnose.  
«Medisinsk faglig forsvarlig» er et viktig stikkord, og dette må gjelde for alle 
pasienter som legges inn i kommunale tilbud. 

 Har vi innspill til hvordan dette bør organiseres?  
Man diskuterer hvem som får rett til å legge pasienter inn i kommunal ØHD. 
Når det gjelder den somatiske delen så er det kun fastlege eller legevakt som 
kan legge inn pasienter. Det har vært diskutert flere ganger om også leger 
fra spesialisthelsetjenesten skal kunne legge inn i tilbudet, men det har 
foreløpig vært motstand mot dette både i kommunene og i 
spesialisthelsetjenesten. Dette vil være en diskusjon som også må tas når de 
kommunale ØHD tilbudene for psykiatrien opprettes. Her kommer i tillegg 
også spørsmålet om psykologer og deres rett til å legge inn i tilbudet. 
 
Et annet punkt som er viktig når tilbudet opprettes er hvordan dette skal 
finansieres. Det knyttes spenning til dette både fra spesialisthelsetjenesten 
og fra kommunene sin side. Slik vi forstår det er heller ikke dette avklart, 
men det nevnes at det trolig blir på samme måte som de somatiske 
tilbudene ble finansiert på. 

 Konklusjon 
Dette er et stort område som er viktig å diskutere, men der fagrådene 
ikke har mandat til å ta avgjørelser eller legge føringer. 
Ønsket fra fagrådene er at når veilederen kommer nedsetter 
Samhandlingsutvalget en gruppe der fagrådene deltar. Denne gruppen 
kan komme med innspill til hvordan man tenker seg et kommunalt 
ØHD for psykiatri og rus kan organiseres. Fagrådene vil samtidig be 
om et mandat for videre arbeid med kommunale ØHD plasser innen 
psykiatri. 
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