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Avd. rus og avhengighetsbehandling (ARA) - Avd. rus og 
avhengighetsbehandling (ARA) 

Møtereferat 
 
Deltakere:       
Lars Conrad Moe, Mette Gjøvåg, Gunn Hinna, Atle Straume, Trude Lønning, Nina Bolme 
Steinholt, Randi Slettebø Bendiksen og Randi Mobæk 
 
Forfall: 
Marta Ommundsen, Sølve Braut og Hilde Margrethe Bru-Aarstad 
 
Kopimottakere:  
 
 
Møteleder: Lars Conrad Moe 
Møtedato:  22.09.20  
Klokkeslett: 12.30 – 14.30 
Møtenr: 3/20 
Møtested: Skype og Lagrådsveien 78,7 etasje 
Arkivref: 2019/6861 - 89309/2020 

 

 

referat fra møte i Fagråd delavtale 2 a 22.09.20 
 

Saksnr Emne  Ansvarlig 
1 Ny leder og representanter 

Lars Conrad Moe har blitt ny leder av Fagrådet etter Helle 
Schøyen som har blitt administrerende direktør. 
Randi Slettebø er ny representant for Dalane kommunene.  
 

 

2 Gjensidig informasjon om omorganisering og eventuelle 
endringer i tjenestetilbud av betydning for samhandling 
 
Dalane 
Det er opprettet en ny forvaltningsenhet fra 1.9.20 i 
Eigersund. Enheten vurderer søknader og tilbud for 
personer og har kompetanse innen rus og psykisk 
helsearbeid. Andre kommuner har ikke meldt inn noen 
informasjon. 
 
Dalane DPS: 
Samarbeid med fastleger og kommuner har blitt 
skadelidende under pandemien. Har nå gjenopptatt faste 
samarbeidsmøter igjen og planlegger nye møter med 
fastleger.  
 
KPHV forøvrig: 
Hvert DPS har gjenopptatt møter med kommunene. Ikke noe 
nytt for øvrig.  
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Jær- kommunene: 
 
Hå har overtatt lar utdeling fra fastlegekontor og gjør nå 
ambulant utdeling. Rask psykisk helsehjelp starter opp for 
primært personer over 18 år.  
 
Ungdomsteam har startet opp fra 1.8.20. Teamet følger opp 
og koordinerer innsats for unge fra 13 -23 år som ikke lykkes 
med å koble seg på tilbud. Hovedvekten av søkere gjelder 
unge i 17- 23 års alder. Teamet er også koblet sammen med 
SLT koordinator. Bruker samme metodikk som innen rus og 
psykisk helsearbeid. Hittil jobbet med 40 unge, hovedsakelig 
på dagtid. Har fleksibilitet og er en del av «Sterk og klar « 
- satsningen. Har hatt oppstartsmøte med BUP. 
 
Ny start Jæren – statlige midler går ut året og en eventuell 
fortsettelse avhenger av statlige restmidler eller prioritering 
i kommunene.  
 
Sandnes:  
 
Recoveryhjelpen , startet 1.9 startet med at erfarings-
konsulenter bistår innbyggere med å komme i gang med 
endringsprosesser 
 
Rask rushjelp: utvider tilbudet til personer med rus og 
avhengighetsproblemer. Kurstilbud bygd på kognitiv terapi 
Inngår samarbeid med ARA om LAR- lavterskeltilbud. 
 
Avklaringer om FACT team er utsatt til oktober. Venter på 
KPHV og tilbudet og avtalen fortsetter eller om kommunen 
går tilbake til et ROP team. 
 
Forprosjekt -  FACT ung med bla ARA er i oppstarten. 
 
JDPS: 
1 IPS konsulent engasjert via NAV til ACT team. Har lykkes 
med å få flere pasienter ut i ordinært arbeid 
1 ny IPS konsulent knyttes nå til poliklinikken. DPS –et har 
en intern prosess for å bedre samhandling mellom AAT team 
og allmennpoliklinikken. Noe av tanker er å få kommet 
tidligere inn og gjort tidligere avklaringer i pasientsaker.  
Det er et stort antall henvisninger til ordinær poliklinikk som 
kanskje kan få et annet tilbud.  10 prosent av de som bruke 
AAT team er under 18 år.  
Ser nå på revidering av avtaler med kommunene.  
 
Stavanger: 
Full drift i tilbudene igjen. Helsehuset har 
kommunepsykologer, alkoholveileder og livsstilveileder. 
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Dette tilbudet skal utvides og flere elementer i Rask psykisk 
helsehjelp skal etableres.  
 
MO ung tilbud er under utredning og informasjon kan gis til 
Fagrådet på et senere tidspunkt om dere ønsker det. 
 
Det skjer jevnlig en økning av antall brukere med omfattende 
behov, og som det er utfordrende å gi gode tilbud til.  
Bofellesskap har ansatt fagledere for blant annet å arbeide 
med å redusere innleggelser. Erfaringskonsulent ansettes på 
ledernivå i bofellesskapene. 2 nye botiltak med 4 plasser 
hver er under oppføring. 
 
Samarbeidet med JRC fortsetter.  
 
«Fyll dagen2020», en jobb og aktivitetsmesse -  er arrangert 
digitalt i år.  Det ble en suksess og er hittil sett av 80 000. 
Filmen kan brukes i pasientundervisningen og presenterer 
glimt fra aktiviteter og tilbud både i Stavanger, Oslo, Bergen 
og Trondheim.  
 
https://vimeo.com/457809277 

 
PHBURA: 

 

Det er lansert nytt pakkeforløp barnevern som angår alle 
deltakerne her. 
Det pågår en høring om pakkeforløp etter overdose 
rusmiddelbruk som flere bør gi innspill til.  
 
Det er etablert et eget fora mellom BUP og BUF etat 
institusjoner både med offentlige og private aktører. Fokus 
er igjen på styrking av samhandlingen. 
 
I prosjektet om Samhandlingsforløp jobber en nå med å 
ferdigstille tekster.  
Det er eget prosjekt i lag med Sandnes kommune om 
hvordan bedre samhandlingen med de dårligst fungerende 
barna. Fylkesmannen finansier dette. 
 
Vi har hatt deltakere med i nasjonal arbeidsgruppe for å 
utrede inntaksmodeller for spesialisthelsetjenesten. Hdir har 
bedt om enda tydeligere anbefaling av modell. 
2 stillinger er gitt til tilbud om e- meistring ved Sola DPS. 
Dette blir sett i sammenheng med nye måter å starte 
behandling i spesialisthelsetjenesten.  
 
Regional plan for psykisk helse her fokuseres det blant annet 
på volum og behov for plasser til sikkerhetspasienter.  
 

https://vimeo.com/457809277
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Ny bok om langtidseffekter av barns oppvekst og levekår er 
utgitt. Bok er skrevet av meget kompetente forskere og 
klinikere og er nyttig for å kunne planlegge innretning og 
tiltak i tilbudene både i kommuner og foretak. Dette er mulig 
en sak å følge opp neste gang. Se link: 
 
The lifelong studies that hold clues to what today’s kids 
might have in store 

https://www.nature.com/articles/d41586-020-02604-
x?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=01ae4fb885
-briefing-dy-
20200918&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-
01ae4fb885-45261258  
 
ARA:  
Ordningen med IO team vil fortsette og gå over til drift i løpet 
av 2021. 
 
Vi følger opp de prosjekter som er startet bla. Lavterskel LAR 
i alle kommuner, utredning FACT ung med Sandnes 
kommune, recoveryprosjekter mm.  
 
Deltar i arbeidsgruppe vedrørende ny regional plan for TSB. 
Hittil peker det seg ut 4 fokusområder;   
 

 digitale helsetjenester 
 identifisering av rusproblemer i somatiske enheter 
 rus og psykiske ledelser- samhandling med enheter i 

psykisk helsevern, TSB og kommuner (ROP gruppen 
særskilt) 

 Prioritering og kvalitet i pasientbehandlingen.  
 
Forslag til plan skal bli ferdig i november og deretter sendes 
den vel til høring igjen før styret vedtar den innen jul.  
 

3 Status barn og unges helsetjenester 
 
Se orientering under PHBURA.  

 

4 Helsefellesskap 
 
Helsefellesskap psykisk helse barn og unge: 
Det notatet som var sendt ut med innkallingen følges opp.  
Samhandlingsforløpene inngår i dette arbeidet. Det blir en 
egen BUP rapport. Det vurderes om også andre en fastleger 
kan henvise til BUP slik som Helse Fonna har gjort og som 
TSB gjør hele tiden.  
 
Helsefellesskap psykisk helse og rus: 
Skissen til et prosjekt er klart, men saken er ikke fulgt opp 
etter at Schøyen gikk ut av jobben som kliniksjef. 

 

https://www.nature.com/articles/d41586-020-02604-x?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=01ae4fb885-briefing-dy-20200918&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-01ae4fb885-45261258
https://www.nature.com/articles/d41586-020-02604-x?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=01ae4fb885-briefing-dy-20200918&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-01ae4fb885-45261258
https://www.nature.com/articles/d41586-020-02604-x?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=01ae4fb885-briefing-dy-20200918&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-01ae4fb885-45261258
https://www.nature.com/articles/d41586-020-02604-x?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=01ae4fb885-briefing-dy-20200918&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-01ae4fb885-45261258
https://www.nature.com/articles/d41586-020-02604-x?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=01ae4fb885-briefing-dy-20200918&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-01ae4fb885-45261258
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6 Eventuelt 
 
Spørsmål: 
Atle Straume lurer på om noen andre har jobbet med en 
ide`skisse om den – Ekstra gode naboen.  Dette er en ordning 
der studenter kan bo gratis på institusjoner/ bofellesskap 
mot at de opptrer som gode naboer.  Atle og rådmannen 
holder på med en skisse. Fagrådet vil gjerne høre mer om 
dette senere.  

 

 
 
Randi Mobæk 
referent  


