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Samhandlingsavtalen mellom Helse Stavanger HF og 
kommunene. 

Årsrapport 2013 for Fagrådet for Delavtale 2 A «Samarbeidsavtale om 
behandlingsforløp for pasienter med psykiske lidelser og ruslidelser» 
 

Fagrådets sammensetning: 

Medlemmer Helse Stavanger HF:  
Lars Conrad Moe, avd. sjef barn- og ungdomspsyk. SUS, (nestleder) 
Håkan Nordin, avd.sjef Spesialavd. for voksne - SUS 
Randi Mobæk, avd.sjef avd. unge voksne/AUV - SUS 
Roar Norås, avd.sjef Ryfylke DPS - Ryfylke 
Kristin Klemp, leder Stavanger DPS 
 
Medlemmer kommuner:  
Eli-Karin Fosse, nestleder Levekår, Stavanger kommune (leder),  
Ingve Kindervaag, rådgiver Omsorg i Time kommune, Jæren, (sekretær) 
Rolf Skåra, leder Mestringsenheten Egersund kommune – Dalane 
Marta Ommundsen, leder psykisk helse Hjelmeland kommune, Ryfylke 
Trude Lønning, leder Mestringsenheten, Sandnes kommune 
 
Varamedlemmer Helse Stavanger HF: 
Helle Schøyen, Avdelingsoverlege SV -SUS 
Frode Jåtten, ass. sjef, avd. Unge/Voksne - AVD  
Mette Gjøvåg, leder for Ryfylke DPS – Ryfylke 
Karin Røyseland Jordal, leder Sola DPS, Sola. 
Jan Skandsen, Avdelingsoverlege BUPA 

Varamedlemmer kommuner: 
Gunn Hinna, rådgiver psykisk helse, Stavanger kommune. 
Steinar Trefjord, rådgiver Mestringsenheten, Sandnes kommune. 
Ingvild Fjellheim Egeland, psyk. spl. avd. psykisk helse Hjelmeland - Ryfylke.  
Alf Kjølberg, levekårssjef Bjerkreim kommune. – Dalane 
Helge Dragsund, leder for psykisk helse og rus, Hå kommune - Jæren 

 
Mandat (vedlagt) 

I henhold til delavtale 2a, pkt. 16 skal Fagrådet for psykiske lidelser og ruslidelser:   

• følge opp avtalens innhold og bidra til å gjøre avtalen kjent 

• følge opp spørsmål og meldinger om avvik i forhold til avtalen på systemnivå 

• gi råd til ansvarlige organer når det gjelder samhandling, tolking og utvikling av 
avtalen 

• oppnevne arbeidsgrupper for å følge opp prioriterte innsats- og utviklingsområder 

• arrangere årlige samarbeidskonferanser  

• ta opp og drøfte aktuelle problemstillinger knyttet til forståelse og utvikling av avtalen 

• kartlegge og vurdere årsak til reinnleggelser og svingdørsproblematikk 
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Fagrådets sammensetning har vært drøftet i flere av rådets møter. Det har vært fremmet 
forslag om å utvide fagrådet med representant fra Rogaland A-senter og Jæren DPS. Etter en 
avklaringsrunde er det konkludert med at fagrådet ikke bør utvides med flere representanter, 
og at det heller ikke er hensiktsmessig at noen av helseforetakets nåværende representanter 
går ut av rådet for å gjøre plass for andre. Endelig forslag til mandat for fagrådet følger 
vedlagt.  
 

Struktur 
Fagrådet ledes av Stavanger kommune v/nestleder Levekår. Nestleder er leder av leder Barne- 
og ungdomspsykiatrisk avdeling i Helse Stavanger. Sekretariatsfunksjonen ivaretas av Time 
kommune v/rådgiver tjenesteområde omsorg.  
 
Leder, nestleder og sekretær utgjør fagrådets arbeidsutvalg med ansvar for å forberede 
fagrådets møter og sørge for at saker som behandles i rådet blir fulgt opp på en 
hensiktsmessig måte.  
 
Ledelse og sekretariatfunksjon av fagrådet rullerer mellom kommunene og Helseforetaket 
annet hvert år.  
 
Fagrådet avholder minimum 2 møter pr. semester.  
Møtene finner sted i Stavanger kommunes lokaler i Ny Olavskleiv 6.  
 

Møter 
Det er avholdt 4 møter i 2013. Fagrådet ble konstituert i møte den 24. mai 2013. De tre 
resterende møtene ble avholdt høsten 2013. 
 

Saker  
Det er behandlet 22 saker. Rådet har hatt en gjennomgang av Delavtale 2A ved hjelp av Hilde 
Wikheim som har skrevet en masteroppgave om denne.  
 
Arbeidsoppgavene i Fagrådet er drøftet og det er lagt opp til følgende oppdeling: 
 
Hovedområder: 

• Implementering 

• Sikkerhetsproblematikk 

• Samtidighet 

• Tidlig intervensjon 

 
Andre tema: 

• Brukere med ekstra ressurskrevende tiltak 

• sikkerhetsproblematikk 

• regelverk 

• tilgjengelighet 

• tverrfaglighet 

• barn/unge 

• forebygging/folkehelse (Delavtale 10) 
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• opplæring i traumeforståelse (BUP) - metode for behandling 

• hvilken kompetanse trenger kommunene? 
 
Det er utarbeidet en oversikt over arrangement og opplæring på fagfeltet i 2013.  
 
Det er lagt opp til følgende prioritering av det videre arbeidet i fagrådet: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Status i arbeidet 
Det skal avholdes nytt møte i Fagrådet 11. februar 2014. Det vil her bli lagt fram oversikt som 
viser faste samarbeidsfora innenfor psykisk helse og rus i regionen (jf. pkt.1). Vi tar sikte på å 
utarbeide en anbefaling om samhandlingsfora innen psykisk helse og rus på lokalt nivå til 
sommeren 2014. Dette vil bli oversendt til Samhandlingsutvalget med sikte på evaluering av 
samarbeidsavtalen og om noe av det skal tas med her for at det skal bli mer forpliktende. 
 
Det vil videre bli drøftet pkt. 2 i prioriteringene og hvordan arbeidet med dette skal 
videreføres. 
 
Når det gjelder pkt. 3 i prioriteringen, vil dette bli vurdert utvidet til å omfatte alle 
aldersgrupper. Arbeidet med videreføring av dette punktet vil trolig bli avventet til punkt 1 er 
gjennomført. 
 

Evaluering av avtalen 
Det er fremmet et forslag om en justering av avtalens pkt. 8.4.2 om helseforetakets ansvar for 
pasienter med behov for sammenhengende og samtidige tjenester: «klargjøre hvilke tjenester 

og ressurser helseforetaket skal bidra med og opprette behandlingsansvarlig lege eller 

psykolog. Vedkommende har også behandlingsansvar etter utskrivelse».  
Forslaget er å stryke «lege og psykolog» slik at punktet blir som følger: «Klargjøre hvilke 

tjenester og ressurser helseforetaket skal bidra med og opprette behandlingsansvarlig. 

Vedkommende har også behandlingsansvar etter utskrivelse». 

1. Samhandlingsarenaer og faglige fora – organisering av samarbeidet mellom 

kommunene og spesialisthelsetjenestene innen psykisk helse og rus på nivået under 

fagrådet. Utarbeide et mest mulig forpliktende forslag. 

 

2. Samhandling om utskrivningsklare pasienter – med hovedvekt på vold og 

sikkerhetsproblematikk og brukere med behov for ressurskrevende tjenester 

(bemanning). Utarbeide forslag til hvordan dette konkret kan organiseres i regionen 

som omfattes av samhandlingsavtalen. 

 

3. Tidlig intervensjon i forhold til angst og depresjon – med hovedvekt på tidlig innsats 

rettet mot barn/unge. Utvikle modeller for hvordan en kan oppdage, forebygge og 

motvirke utvikling av psykisk lidelse og rusmiddelmisbruk blant barn og unge. 
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Det er videre drøftet om det er behov for å presisere avtalens pkt. 12.3 om Tilbakeholdelse i 
institusjon uten eget samtykke av gravide med ruslidelser. I pkt. 12.3.2 nr 3 heter det om 
helseforetakets ansvar: «informere kommunen før en eventuell opphevelse av tilbakehold etter 

§ 10-3». Etter en foreløpig avklaringsrunde ser det ut til at spesialisthelsetjenesteloven gir 
institusjonen adgang til å skrive ut en pasient, men institusjonen kan ikke oppheve et vedtak 
etter helse- og omsorgstjenestelovens §10-3.  

 
For Fagrådet fredag 31. januar 2014 
 
 
Ingve Kindervaag        
Sekretær          
 
Eli Karin Fosse 
Leder 


