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Møtereferat 
Fagråd delavtale 2A 

 

Møte 04/2017 
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 
Mette Gjøvåg, Helse Stavanger, Ryfylke DPS 

  

I tillegg møtte:  

  

Forfall: Ellen Birkeland, Sokndal, Egersund, Bjerkreim, Lund  

 

  

Sak Tittel Ansvar Frist 

23/17 Godkjenning av dagsorden 
Ettersendt informasjon om etablering av bistandsteam behandles i 
sak 30/17.  
Revidert mandat for fagrådet er ettersendt, behandles i sak 25/17. 
Dagsorden godkjent. 

Ommundsen Ferdig 

17/17 Godkjenning av referat 
Referat allerede godkjent i henhold til ny rutine.  

Ommundsen Ferdig 



Avdeling psykisk helse og rusvern 

 

25/17 Status revisjon av delavtale 2A og mandat for fagrådet 

Mobæk og Ommundsen orienterte. 
 
Endringene er så omfattende at Samhandlingsutvalget ønsker en 
nærmere orientering om hva som er gjort og hvorfor. Lønning 
utarbeider oppsummering på vegne av arbeidsgruppen, og sender 
Ommundsen / Mobæk snarest.  

Vedrørende mandatet har Mobæk innarbeidet endringer etter 
tilbakemeldinger fra Samhandlingsutvalget. Fagrådet tok revidert 
mandat til etterretning.  
 
Årsrapport for fagrådet settes opp som sak til neste møte. 

Ommundsen, 
Lønning, 
Mobæk 

01/2018 

26/17 Gjensidig informasjon 

Medlemmene orienterte hverandre om status i forbindelse med 
budsjett, aktuelle omlegginger i tjenestetilbud m.m. 

Ommundsen Ferdig 

27/17 «Dømt til behandling» 

Saken ble utsatt til neste møte. 

Schøyen Utsatt 

28/17 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 som beskrevet i saken. 

Oppdatering 5.12: Saken ble utsatt til neste møte. 
 

Schøyen / 
Straume 

Utsatt 

29/17 Møtedatoer 2018 

Fagrådet har avtalt følgende møtedatoer i 2018: 

 6. februar 

 5. juni 

Leder Ferdig 



Avdeling psykisk helse og rusvern 

 28. august 

 4. desember 

 

Tid: 12:30 – 14:30 

Sted: Sandnes kommune, Håkon 7.gt 6 

Fokusområder i 2018: 

 Pakkeforløp 

 Tidlig innsats barn / unge 

 Lette til moderate lidelser; hvordan forstår og forvalter vi 
oppgavene i møte med denne gruppen? 

 Ressurskrevende voksne 

 Prosjekt Lassa 

 Recoverysenter / Recoverycollege / Recoverysatsing i 
fortsettelsen av læringsnettverket. 

 Oppsummering bruk av kommunale ø-hjelp døgnplasser knyttet til 
psykisk helse og rus 

 

Fagrådet arrangerer fagkonferanse høsten 2018. Ønskelig å nå 

fastlegene. 

30/17 Orienteringssaker 

 Strategisk ledermøte 8 desember. Invitasjon er sendt ut. 

 Verdigrunnlag er utarbeidet i forbindelse med læringsnettverket 
og sendt ut til fagrådets medlemmer. 

 Bistandsteam: Invitasjon er sendt ut via Samhandlingsutvalget. 
Oppstart januar 2018. 
 

Ommundsen Ferdig 

31/17 Evt. 

 Hinna utfordrer fagrådet på oppsummering av erfaringer med 
kommunalt ø-hjelp døgntilbud (rus / psykisk helse). Foreløpige 
tilbakemeldinger indikerer at tilbudet fungerer etter intensjonen, 
også i forhold til estimert / budsjettert omfang. Saken settes opp 
til neste møte. 

 Lønning informerer at Sandnes, Sola og Stavanger har inngått 
avtale om kjøp av plasser på omsorgsinstitusjon med Grubeli og 
ABRI Vekst as, i prioritert rekkefølge. 
 

Hinna Ferdig 

 Neste møte 06.02.17 klokken 12:30, samme sted   

 


