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11.02.16 Møtereferat fagråd 2A 
 
 

Saksnr Emne  Ansvarlig 
1/16 Godkjenning av referat 12.11.15 og innkalling Moe 
2/16 Gjennomgang og evaluering av mandatet og medlemslister. 

Mandatet: At private aktører er fraværende i mandatet- blir 
problematisert: Krevende saksfelt fra kommunene å forholde 
seg på systemnivå til private aktører. Frister/forløpsansvar hos 
de private som følger opp pasienter er utfordring. De med 
driftsavtaler bør være forpliktet til å delta på 
samhandlingsarenaer. 
2. 2:Etterspørre avviksrapporter 2016 fra kommuner høst og 
spesialisthelsetjenesten vår for gjennomgang.  
2. 3: Ansvarlige Organer betyr samhandlingsutvalget. 
Kommunikasjon/rapportering og evt beslutninger som trengs i 
andre organer må tas av 2A’s enkeltmedlemmer gjennom linjen.  
2.4: Følge opp prioriterte innsats- og utviklingsområder. 
2.5: Punktet utgår, og erstattes av å bidra til at det opprettes 
samhandlingsarenaer mellom kommuner og 
spesialisthelsetjenesten (BUPA/DPS/SV/AUV og kommune) 
Oppdatere listen som finnes. 
2.7 Helle ønskes å redegjøre for dette punktet på neste møte. 
Svingdørsbegrepet- bør det endres? Reklamasjon/svingdør 
eller reinnleggelser. 
Oppdatere medlemsliste og sende den inn til godkjenning i 
Samhandlingsutvalget hver gang den endres. 
4:Fagrådet ledes og stiller sekretær for 2 år av gangen av hhv 
kommune/SUS-representant. Nestleder ambulerer 
motsvarende.  
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3/16 Orienteringssak: Årlig rapport til Samhandlingsutvalget 
(vedlegg) Engasjementet knytet til Oppfølging av Gravide med 
Rus-problem bør tilføyes årsrapporten. 
LCM blir kalt inn av leder/nestleder for gjennomgang av 
mandat, og tar opp forslagene jf sak 2/16 da. 

Moe 

4/16 Felles møte Fagråd 2A og Fagråd 4 – samarbeidsavtale om 
kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp.  
Vi må vite at ØH-plikt og betaling jf Stortingsmelding blir en 
realitet før vi vil sette ressurser inn på dette. Forslag at vi for 
eksempel tilbyr 1 repr. inn i dette, Trude kontakter fagråd 4 
igjen. 

Lønning 

5/16 Drøfting om økende utfordringen knyttet til unge mennesker 
(16-25) med sammensatte utfordringer og en opplevelse av en 
fragmentert spesialisthelsetjeneste. Sandnes, Stavanger og 
Dalane/Eigersund bekrefter dette. 

1. Pårørende kan være en sterk pressgruppe her- men 
trenger sammenfallende rådgiving/akseptasjon i forhold 
til at det ikke er mere å «finne ut»- utredningen er 
foreløpig ved veis ende. 

2. Mange aktører, og mangel på gjennomgående 
koordinator i spesialisthelsetjenesten.  

3. Tilsynelatende vilkårlig og uklart ansvar. Tilfeldig hvem 
som får hva? 

Essens-barn (barn som har langsiktige utfordringer knyttet til 
Atferd- lavt funksjonsnivå-ADHD-Asperger-rus-
tvang/ticsover til voksenpsykiatrien).  
Team som eier pasienten i Spesialisthelsetjeneste/ 
koordinator- kan det være en ide? 
Pakkeforløp eller forløpstenkning- vil det fange 
problemstillingen?  
Følges videre til konklusjon i neste møte. 

Lønning 

6/16 Innspill knyttet til Rutine for e-meldinger  jf 
Samhandlingsutvalget sak 34/15(2 vedlegg) 
e-melding til FAB og RAS er ikke løst- jf 6.16. Dette tar Tore 
videre med disse. 

Moe 

7/16 Eventuelt 
Orientering: Helge Dragsund trer ut av fagrådet- Atle 
Straume/Hå overtar. 
LCM og KEK foreslår dato for 3 nye dette året- samt 1.møte 
2017. 

 
 
 
Klemp 

Kristin Klemp 
Referent 
 


