
Mandat fagråd knyttet til delavtale ……2a…………………… 

 

1. Bakgrunn 
Plikt til å inngå samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak (delegert 

til det enkelte helseforetaket i Helse Vest) er fastsatt i helse- og omsorgstjenesteloven§6-1 

og i spesialisthelsetjenesten§2-1 e.   

 

Avtalens innhold spesifiseres under §6-2 og oppgaven er løst gjennom delavtaler som 

partene har utarbeidet i fellesskap. Fagråd, som skal ivareta oppfølging av ulike 

delavtaler, står omtalt i aktuelle delavtaler.  

 

Fagrådet er nedsatt med bakgrunn i overordnet Samarbeidsavtale pkt.7.2.4. i de fleste 

delavtalene er det også beskrevet at det skal nedsettes et tverrfaglig fagråd på tvers av 

nivåene for oppfølging av avtalen.  

 

2. Mandat 
Fagrådet skal følge opp avtalen i praksis, vurdere å bidra til at avtalen fungerer, gi innspill 

til Samhandlingsutvalget dersom det er behov for endringer. Fagrådet rapporterer årlig til 

Samhandlingsutvalget i tråd med Samhandlingsutvalgets aktivitetsplan. Gruppen blir selv 

enig om arbeidsform. 

 

3. Fagrådets/arbeidsgruppen sammensetning 
(Fagrådet er opprettet i henhold til overordnet avtale pkt.7.2.4. Gruppenes medlemmer er 

i henhold til sammensetning av Samhandlingsutvalget, henv. overordnet avtale pkt. 7.2.2. 

Tillitsvalgte deltar når saker som ligger innenfor hovedavtalens virkeområde behandles.)  

Leder for fagrådet melder fra til sekretær i Samhandlingsutvalget når noen går ut fra 

fagrådet og det er behov for nye kandidater.    

 

Sjå eige punkt    

        

 

 

4. Struktur 
 Fagrådet har i 2017 vore leia av kommunane ved Marta Ommundsen, nestleiar har vore 

Randi Mobæk frå Helse Stavanger og sekretær har vore Atle Straume frå Hå.  

 

Leiar, nestleiar og sekretær utgjer fagrådets arbeidsutval. Hensikten er å forberede fagrådets 

møter, og sørge for at sakene ein behandlar vert fulgt hensiktsmessig opp. 

 

Leiing og sekretær funksjon rullerer mellom kommunane og Helseforetaket anna kvart år. 

Kommunane overtok leiar og sekretær funksjon i 2017. 

 

Det vert avhalde minimum 2 møter kvart semester. 

 

 

5. Tidsplan (fastsettes av det enkelte fagråd)  



 

6. Rapportering 
Fagrådene sender referat til sekretær av Samhandlingsutvalget som distribuerer dette videre til 

utvalgets medlemmer. Jf. Samhandlingsutvalgets møteplan kalles fagrådets leder inn til 

Samhandlingsutvalget for statusrapportering minst en gang annet hvert år. Skriftlig 

statusrapport sendes i forkant av møtedato i AU- jf. møteplan. Skriftlig statusrapport leveres 

innen mai måned, det året fagrådet ikke møter i Samhandlingsutvalget. 

 

Statusrapporteringen inneholder oversikt over følgende: 

Oversikt over: Mandat  

Fagrådets sammensetning 

Fagrådets struktur 

  Antall møter som har vært avholdt 

  Saker som fagrådet har jobbet med, og status på dette. 

Resultat av gjennomgang av avtalen for evaluering og evt. revidering, 

jfr overordnet samarbeidsavtale pkt.14 

Råd fra faggruppen til Samhandlingsutvalget 

   

   

 

Fagrådets sammensetning: 

Marta Ommundsen, Leder, Hjelmeland,Strand,Forsand 

Randi Mobæk, Nestleder, Helse Stavanger 

Atle Straume, Sekretær, Klepp, Time, Gjesdal, Hå, Kvitsøy, Rennesøy, Sola, Randaberg 

Ellen Birkeland, Sokendal, Egersund, Bjerkreim, Lund 

Gunn Hinna, Stavanger 

Helle Schøyen, Helse Stavanger 

Lars Conrad Moe, Helse Stavanger 

Mette Gjøvåg, Helse Stavanger  

Møyfrid Løvbrekke, Helse Stavanger 

Trude Lønning, Sandnes 

Nina B. Steinsholt, Jæren DPS 

 

Fagrådets struktur: 

Antall møter som har vært avholdt er 4 stk. 

09.02.17, 06.06.17, 29.08.17 og 05.12.17 

 

Saker som fagrådet har arbeida med og status: 

 

Medikamentfrie tilbod i spesialisthelsetenesta 

Ny inndeling av psykiatrisk klinikk- informasjonssak 

Brukarmedvirkning 

Informasjonsutveksling PLO meldinger 

Pakkeforløp og pasientforløp Pågåande sak skal opp igjen i fagrådet i 2018 

Poliklinikker: Arbeids og oppgåvefordelling mellom kommune og spesialisthelsetenesta 

Pågåande sak og skal opp igjen i fagrådet i 2018 

Orientering om arbeidet med behandlingsforløp i klinikken 

 

 

 



Saker som skal opp i 2018 er: 

-Dømt til behandling  

-Tidlig innsats barn/unge 

-Lette til moderate lidelser, korleis forstår og forvaltar me oppgåvene i møte med denne 

gruppa 

-Ressurskrevjande vaksne 

-Recoverysatsing i fortsettelsen av læringsnettverket 

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

-Prosjekt Lassa informasjon og orientering 

 

 

 

Evaluering av avtalen 

Det har vore revison av både mandat og delavtalen. Dette arbeidet er ennå ikkje avslutta. 

Råd frå faggruppa til samhandlingasutvalget 

Det er ingen spesialle råd frå Fagråd 2a til Samhandlingsutvalget etter evalueringen i 2017. 

 

 

 

 


