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Møtereferat 
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Møte 03/2017 
Dato: 29.08 
Møteleder: Marta Ommundsen 
Referent: Atle Straume 
Klokkeslett: 12:30 – 14:30 

Møtested: Sandnes kommune, Håkon 7.gt 6 

 

       

Møtt: Marta Ommundsen, leder, Hjelmeland, Strand, Forsand  
Randi Mobæk, nestleder, Helse Stavanger, avdelingssjef avdeling for 
rusavhengighetsbehandling  
Atle Straume, sekretær, Klepp, Time, Gjesdal, Hå, Sola, Randaberg, Rennesøy, 
Kvitsøy 
Trude Lønning, Sandnes kommune 
Gunn Hinna, Stavanger kommune 
Helle Schøyen, Helse Stavanger, klinikksjef ,Klinikk psykisk helse voksne 
Lars Conrad Moe, Helse Stavanger, klinikksjef, Klinikk for psykisk helse barn, unge 
og rusavhengige 
Møyfrid Løvbrekke, Helse Stavanger, Stavanger DPS 
Nina B. Steinsholt, Jæren DPS 

  

I tillegg møtte:  

  

Forfall: Ellen Birkeland, Sokndal, Egersund, Bjerkreim, Lund  
Mette Gjøvåg, Helse Stavanger, Ryfylke DPS 

 

  

Sak Tittel Ansvar Frist 

16/17 Godkjenning av dagsorden 
Sak 21/17 ble behandlet først på forespørsel fra Hinna. 

Dagsorden godkjent. 

Leder Ferdig 

17/17 Godkjenning av referat 
Merknader fra medlemmene (per e-post) ble innarbeidet i den 
endelige versjonen som er oversendt samhandlingsutvalget.  
Referat allerede godkjent i henhold til ny rutine.  

Leder Ferdig 
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18/17 Pakkeforløp og pasientforløp 

Lønning, Mobæk, Schøyen orienterte. 
 
Åtte pakkeforløp under utarbeiding. Noen av dem er ute på høring med 
frist 1. oktober. Hensikten med å ta saken til behandling i fagrådet var å 

gi en orientering. Høringsuttalser gir medlemmene evt. hver for seg. 

Mobæk utfordrer fagrådet på om vi skal legge til rette for felles innsats 
i forbindelse med implementeringen.  
Mulig god idé å gjøre dette i regi av fagrådet. 

  

Lønning / 

Mobæk 
Ferdig 

19/17 Poliklinikk: Arbeids- og oppgavefordeling mellom kommune og 

spesialisthelsetjeneste 

Kapasiteten i poliklinikkene er for liten i forhold til antall pasienter som 

henvises. De umiddelbare alternativene er: 

 Oppbemanning 

 Redusere forløpene 

 Avvise henvisninger 

 
Slik situasjonen er nå, øker frustrasjonen for pasienter, poliklinikker og 

henvisende instanser. Samtidig er det kapasitetsproblemer i deler av de 

kommunale tilbudene. 

Schøyen utarbeider forslag til aktuelle problemstillinger sammen med 
Straume til neste møte i fagrådet. Disse arbeides videre med i DPS-vise 
arbeidsgrupper. Målsetting: Undersøke om kommune og 
spesialisthelsetjeneste kan arbeide smartere og mer effektivt sammen 
for å løse utfordringen beskrevet i saken. 

 

Schøyen / 

Straume 
Løpende 

13/17 

20/17 

Informasjonsutveksling 

Schøyen og Lønning innledet. 

Oppsummering: 

 PLO-meldinger ser ut ti l  å fungere svært godt. Legger ti l  rette for 

sikker og effektiv samhandling. Vi ser fram til  at PLO-meldinger 
implementeres i  poliklinikkene og de private ideelle innen 
rusomsorgen 

 Private ideelle innen rusomsorgen ligger generelt etter, dette 

oppleves som problematisk fra kommunalt hold. 
 HST har lagt ned mye energi i  opplæring og oppfølging av PLO-

meldinger. 
 Har vært eksempler på at hindringer henger på intern organisering og 

ansvarsdeling i  kommunene. Dette skal være ryddet opp i, men den 
enkelte kommune må være observant på at oppsettet er korrekt, 

spesielt innenfor psykisk helse og rus. 
 Fortsatt større utfordringer knyttet ti l  samkjøring av legemiddellister. 

Leder Ferdig 
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Avventer forbedrede IKT-systemer. 

 Juridiske hindringer skaper jevnlig hindringer for utsending av 

epikriser ti l  kommunale enheter innen psykisk helse og rus. Grunn: 
Spesialisthelsetjenesten må innhente samtykke for hver enkelt 
pasient. 

 

Etterskrift:  

Hinna var ikke tilstede når saken ble behandlet. Hun har sendt innspill 

via e-post i etterkant av møtet. Saken settes evt. opp på ny til neste 

møte. 

29.08: Fagrådet applauderer initiativet til fagdag og anser seg som godt 
representert ved Løvbrekke. Saken avsluttes i fagrådet. 

 

10/17 
12/17 

21/17 

Revisjon av delavtale 2A; utskrivingsklare pasienter 

Gjennomgang av referat for fagrådets arbeid  

Fagrådet setter ned en arbeidsgruppe som som utarbeider forslag til 
revisjon av mandat og delavtale 2A.  
 
Arbeidsgruppen består av: 
Lønning – leder  
Straume – sekretær 
Moe 
Gjøvåg 

Klemp 

Innspill fra fagrådets medlemmer sendes Lønning innen en uke etter at 

referatet er sendt ut. 

Fagrådet retter en henvendelse til samarbeidsutvalget om tillatelse til å 

revidere mandatet sammen med delavtalen. Ansvar: Ommundsen. 

29:08:  
Tillatelse til å revidere mandat er gitt av samarbeidsutvalget.  
Arbeidsgruppen har hatt 1 møte. Arbeidet pågår.  
Forslag til revidert delavtale og mandat sendes til høring i fagrådet 
etter neste møte i arbeidsgruppen, 12. september.  
Fagrådet tar sikte på å behandle saken i neste møte.  
 
Ommundsen kontakter Sissel Hauge for å få mer informasjon om 
revisjonsarbeidet knyttet til delavtale 4 (prosess, ansvar, resultat). 
Arbeidsgruppen utarbeider evt. høringsinnspill på vegne av fagrådet 

grunnet kort tidsfrist. 

Lønning Løpende 

21/17 

forts. 

Orientering om arbeid med behandlingsforløp i klinikken 

 

De to klinikkene har satt ned arbeidsgrupper for å samordne, 

kvalitetssikre og forbedre behandlingsforløpene for ROP-lidelser og 

psykoselidelser. Kommunene vil bli kontaktet enten via fagrådet eller 

Mobæk Ferdig 
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direkte. I forhold til ROP-lidelsene skal arbeidet munne ut i avtale innad 

i spesialisthelsetjenesten  som regulerer oppgaver og ansvarsforhold. 

22/17 Evt. 

Ingen saker til behandling. 

Leder 

 

Ferdig 

 

 Neste møte 05.12.17 klokken 12:30, samme sted   

 


