
STATUSRAPPORT FAGRÅD DELAVTALE 4 18.10.2017. 

1. 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 med Samhandlingsutvalgets aktivitetsplan. Gruppen 

bli selv enig om arbeidsform.  

 

2. Fagrådets sammensetning: 

Fagrådet for delavtale 4 er opprettet til overordnet avtale pkt. 7.2.4. 

Deltakere: 

Kommunene: 

Olaug Thingbø, Ryfylke, leder 

Gudrun Riska Thorsen, Sandnes 

Wenche Høghaug, Dalane 

Jørn Krossmo, Jæren 

 Marit Apeland, Stavanger 

 

Helseforetaket: 

Lene Erikson, akuttmottak 

Anne Katrine Bergland 

Anne Ree Jensen, kirurgisk divisjon 

Brit Halvorsen, medisinsk divisjon 

Else Ørstavik Hollund, samhandlingsenheten SUS 

 

3. Fagrådets struktur: 

Det legges opp til 4 møter i året, 2 vår og 2 høst. Møtene har foregått på SUS og i enkelte 

kommuner. 

Fagrådet prioriterer å ha møtene på de institusjonene som har ØHD og få presentasjon av 

tilbudet. Vi har fått god mottakelse og ser nytte av å trekke erfaringer fra de ulike 

kommunene sine tilbud. 

 

4. Antall møter som har vært holdt: 

10.02.2016 SUS,07.09.2016 Randaberg,23.011.16 Hå , 24.02.17 Egersund,02.06.17 Jæren 

ØHD på Sandnes,08.09.17 Stokka, 10.11.17 SUS. 

Det har vært jevnt godt oppmøte på møtene. Legene på SUS har ofte fått andre viktige 

oppgaver de har prioritert.  

Gruppemedlemmene har vært stabile, men unntak av legene på SUS som har skiftet. 

Møteplan for 2018: Onsdager 13.30 – 15.00.  

Februar: Sola ØHD. 

Mai/juni: Rennesøy ØHD 

September: Jæren ØHD 

November: SUS 

 

5. Saker som fagrådet har jobbet med og status på dette: 

Fagrådet jobber strukturert med aktuelle saker. 

Veilederen for «Kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold» er revidert. Fra 

01.01.17 skal denne plikten også gjelde for pasienter med psykiske helse – og rusproblemer 



«Tilbudet til nye pasientgrupper bør bygge på de eksisterende døgntilbudene som er etablert 

for somatiske pasienter.» 

Fagrådet var usikker på hva dette ville innebære. Det fulgte ingen midler med den nye 

pasientgruppen. Det ble brukt tid på å klarlegge intensjonen og forberedelser for må ta imot 

pasientgruppen.  

 

Dette var en pasientgruppe som var kjent i kommunene fra før og hadde vært innlagt på 

ØHD før ny veileder. En så ikke for seg at det ble store endringer. Den enkelte kommune 

laget sitt opplegg og hadde opplæring/kompetanseheving på området. Erfaringene er at 

denne gruppen er på lik linje med somatiske pasienter. ØHD tilbudet er kortvarig, det er kort 

liggetid hvor en må roe ned og avhjelpe en akuttsituasjon, gi trygghet observere og avklare. 

Mange pasienter med rusproblematikk har tilleggs diagnoser. 

Noen skiller på pasientgruppene, andre ikke. Fleksibel bruk av plassene. 

Behandlingsplaner for pasienter med rus – og psykiske problemer: Ulik praksis.  

Jæren ØHD er flyttet fra Klepp til Sandnes og er samlokalisert med legevakt og 

ambulansesentral.  

Fremdeles er et hovedfokus at vi ønsker at beleggsprosenten skal gå opp.   

 

Belegget på ØHD i de forskjellige kommunene varierer. Det blir jobbet for å få belegget opp 

på flere måter, informasjon til legene, i media. De fleste kommunene har stadig høyere 

belegg. Liggetiden varierer.  

Erfaringer med hyppige innleggelser/reinnleggelser har vært tema.  

 

Statistikk : Det er  vanskelig å sammenligne kommunene sine tall med hverandre. Jæren har 

bare ØHD og pasientene har dette tilbudet så lenge de er der. Andre kommuner definerer 

tilbudet med et antall dager og evt flytter pasienten over på kortidsopphold hvis pasienten 

trenger lenger tid. 

 

Interkommunalt samarbeid: Flere kommuner som har vært med i interkommunalt 

samarbeid, har opprettet eget tilbud: f.eks Lund, Randaberg, Finnøy, Hjelmeland. Det kan 

være en utfordring når grunnlaget for tilbudet endrer seg, både når det gjelder bemanning, 

kompetanse og økonomi. 

 

Formalisert samarbeid mellom Akutt mottak SUS og den enkelte kommunens ØHD. Det er 

ulik erfaring med dette. Jæren ØHD har hatt det lenge. Det er forholdsvis nytt for mange, 

men blir stadig bedre kjent og benyttet.  

 

Fagdag: 08.11.17 skal fagrådet sammen med fagråd delavtale 3 og 5 arrangere fagdag. Tema 

er « Gode pasientforløp  - hvordan sikre gode overganger.» Invitasjon er sendt innad på SUS 

og til kommunene.   

 

Brukerundersøkelse: Et område fagrådet vil se på. I møtet i november tar medlemmene med 

seg det de har. 

 

DIPS: Det er ønskelig å ha lesetilgang. Testing av ulike modeller pågår. Dette vil trolig bli et 

tilbud til kommunene i løpet av et års tid (møtet 02.06.17).   

 



6. Resultat av gjennomgang av avtalen for evaluering og evt revidering, jfr overordnet 

samarbeidsavtale pkt 14. 

Vi må gi våre innspill til avtalen i forkant av den årlige revisjonen. Kom for sent denne 

gangen. Neste revidering høsten 2018. Gjennomgang av avtalen settes opp på møtet i 

november. 

 

7. Råd fra faggruppen til Samhandlingsutvalget.  

Fagrådet anbefaler å sende ut delavtalene til høring i fagrådet før revidering. 

 

 

Olaug Thingbø 

Leder i fagråd delavtale 4. 


