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Møtereferat 
 
Deltakere:       
Else Ørstavik Hollund  SUS , Olaug Tingbø Strand  & Ryfylke – leder,  Gudrun 
Riska Thorsen  Sandnes kommune, Jørn Kossmo Hå og Jæren, Marianne Amdal 
Stavanger  ( vararepresentant)  
Fra Jæren ØHD: Cecilie Eigestad, leder Jæren ØHD  

 

 

 
 
Forfall: Anne Ree Jensen SUS, Brith Halvorsen SUS, Lene Erikson SUS, Anne Katrine 
Bergland SUS, Marit Apeland Alfsvåg Stavanger kommune 

 

Kopimottakere:  
Samarbeidsutvalget v/Sissel Hauge  
 
Møteleder: Olaug Thingbø 
Møtedato: 02.06.2017  
Klokkeslett: 09:00 – 11:00  
Møtenr: 2 / 2017  
Møtested: Jæren Øyeblikkelig Hjelp, Brannstasjonsveien 2, Sandnes 
Arkivref: 2014/1512 - 59192/2017  

  
 
Møtereferat fagråd delavtale 4 
 

Saksnr Emne  Ansvarlig 
6/17  Godkjenne referat fra møte 24 februar 2017 

Merknad til referat : 
-KØH skal benevnes ØHD. 
-Sak 3/17 Stavanger : 1.februar er rett dato for oppstart med 
rus/psykiatri tilbud på Stavanger ØHD. 
- Oppfølging av sak 5 fra møte 23.11 og sak 1/17 fra møte 24.2   
Lesetilgang i DIPs for ØHD enhetene. Svar fra Helse Vest IKT 
v/ Anne Bjørlykke  
«Kopi fra Referat delavtale 9 sak 55/16 – Helse Vest (Bjørlykke): Testing av 
ulike modeller pågår- Dette vil trolig bli ett tilbud til kommunene ila ett års 
tid. Men der er noen juridiske og personvernmessige utfordringer som må 
avklares» 
-Oppfølging av sak 7 på eventuelt på referat av 23.11.16 : 
Tilbakemelding fra Samhandlingsutvalget og leder for 
psykiatriseksjonen på SUS ang representasjon inn i fagrådet 
fra psykiatri;  
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Kopi fra Referat fra Samhandlingsutvalget  møte 29.mars 2017  
«Jærkommunene ønsker representasjon fra Jæren DPS i fagrådet til delavtale 
2a. Sykehuset ønsker å opprettholde sin representasjon i fagrådet, men stiller 
seg positive til at JDPS får tilbud om en representant med møterett. 
Samhandlingsutvalget støtter at JDPS får møterett» 
-Nytt medlem Jørn Kosmo representerer Jæren cluster. ( 
erstatter Eldbjørg Vågane fra Jæren ØHD)  
  
Referat godkjennes med merknader.  
Møteinnkalling godkjennes.  

7/17  Presentasjon av nye Jæren ØHD. Se vedlagte presentasjon  
Ved leder Cecilie Eigestad 

• 12 rom i bruk herav 4 smitterom m/ sluse.  
• Ett rom er tenkt å gjøres om en rom til røntgen. 

Apparat skal betjenes av radiograf fra SUS.   
• Bemanning:  

Dag: 4 sykepleiere/ 1 lege  
              Kveld: 3 sykepleiere  
              Natt:  2 sykepleiere  
 
Vil øke antall senger viss beleggsprosenten økes.  
Fleksibelt bruk – kan ha overbelegg i rus/ psykiatri, viss ledig 
somatikk og visa verca.  
Januar – april 16 – > 64.7 % belegg  
Januar – april 17 – > 65,2 % belegg 
Svært variert belegg –  
Pasienter skrives inn og ut alle ukens dager.  
2 uker i mai med fullt belegg.  

• Rus / psykiatri – to ansatte som starter 
videreutdanning  (VID ).  

• IRIS prosjekt – KOLS og belegg for disse pasientene. 
Journalgjennomgang.  

• De ansatte får veiledning fra Jæren DPS. TMA kurs 
ønskes.  

 
Vi takker for flott omvisning på Jæren ØHD og legevakten. 

 
Saken tas til orientering  

 

8/17  Status og erfaring med pasienter med rusproblematikk og 
psykisk syke.  
Erfaringer fra Hå v/ Jørn Kosmo  

• Fleksibel bruk og har hatt god bruk av sengene.  
• Skiller på rus – somatikk i telling av belegg.  Har hatt 

overbelegg i flere perioder. 
Erfaringer fra Jæren ØHD v/ Gudrun Riska Thorsen 

• Jæren- offensiv holdning fra Mestringsenheten 
(rus/psykiatri) i samarbeidene kommuner. De vil 
vite fort om dere pas er innlagt.  

• Dette samarbeidet har hindret innleggelsers både på 
DPS og SUS (OBA).  
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Erfaringer fra Egersund ØHD v/ Wenche Høghaug  
• Egersund- stor bruk av rus/psykiatri senger. Mest 

rene psykiatri diagnoser (angst –depresjon)  
Erfaringer fra Strand ØHD v/ Olaug Thingbø  

• Utfordringer til interne forventinger i forhold til 
hvem som har ansvar for å lage behandlingsopplegg 
etter behandling i ØHD innleggelser for rus og 
psykiatripasientene 

Erfaringer fra Stavanger ØHD v/ Marianne Amdal  
• Skiller ikke på om pasienten har lagt inn for somatisk 

eller rus/psykiatri kategori.   
• Godt samarbeid med Stavanger DPS, spesielt utover 

kveldstid.  
• Mange pas m / rusproblem som tilleggs diagnoser 

(intox alkohol).  
• Utfordringer i forhold til diagnosen suicidalitet – 

spes fra AMC2.  
o ->4 pasienter fra AMC2 totalt i april. En av 

disse med nevnte innleggelsesdiagnose. 
Utfordring å ivareta disse pasientene, og ha 
tilstrekkelig kunnskap og 
handlingskompetanse hos personalet.  

• Økt fleksibel bruk av sengene i 2017 har ført til 
høyere beleggsprosent.   

• Antall senger = 9 på Stokka og 2 på Stavanger 
legevakt. Skal øke antall senger fra 2018.  

• Etterspør behandlingsplaner spesielt i forhold til 
rus/psykiatri pasientforløpene. Jæren sender over 
det de har utarbeidet.  

9/17  Fagdag i høst.  
Målgruppe – ansatte /ledere? 
Tema: bruken av NEWS?  Annet fellestema? 
Samarbeid med delavtale 3 og 5?  
Vedtak: 
Fagrådets medlemmer som har rolle i delavtale 3 & 5 (Brith 
Halvorsen, Olaug Thingbø og undertegnede) bes om å ta opp 
med fagrådet muligheten for å arrangere en felles fagdag for 
de tre delavtalene. (3 & 5 og 4) 

 

10/17 17 Formaliset samarbeid mellom Akutt mottak SUS og den 
enkelte kommunes ØHD enhet. 
Marianne Amdal Stavanger ØHD; Ennå ikke vore i bruk ift 
somatisk overføring til Stokka ØHD.  
Wenche Høghaug; har ikke stor erfaring i forhold til slike 
overføringer.  
Gudrun Thorsen; har hatt ordningen lenge, og har ikke 
merket noen endring siste tiden.  
Kommunenes representanter etterlyser kopi av rutinene som 
er utarbeidet internt på SUS på hvordan en slik overføring skal 
skje.  
Vedtak: 
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Interne utarbeida rutiner fra SUS bes oversendt de 
kommunale ØHD enhetene for orientering.  
Saken tas til orientering.  

11/17 Brukerundersøkelse. Jfr sak 4 /17  
Hva fins? SUS PasOpp. Skal en brukerundersøkelse heller være 
en undersøkelse for lege tjenesten?  
Vedtak: 
Saken utsettes til neste møte for en grundigere gjennomgang 

 

12/17 Eventuelt 
Ingen saker til eventuelt  

 

 Neste møte 
 
Fredag 8.september kl 09-11= Stavanger ØHD, Stokka  
 
 
Fredag 10.november kl 09-11 = SUS, adm. bygg 2 etasje  
 

Ansvarlig:  
Marit 
Apeland 
Alfsvåg  
 
Brith 
Halvorsen, 
Anne Ree 
Jensen  

 
Else Ørstavik Hollund 
referent 
 


