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Saksnr. Sak 

 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste.  
Godkjenning av møteleder og referent. 

 
 

  

Informasjon og saker fra foretaket 
 

 
 

Avdelingslederne informerer fra ledermøte- 10 min 
 
En holder nå på ferdigstille organisasjonskartet i foretaket. Haugaland og 
Karmøy DPS vil da hete Haugaland DPS. 
Gjennom pandemien har det vært drevet flåtestyring av personell. Detter er 
nå avviklet, og fra 17.1. åpnet brukerstyrte senger på Allmenn 2 og 
gruppebehandling igjen.  
Ingen justering i drift nå. 
 
Fra 15.3. vil Haugaland DPS og Haugaland A- senter ha felles mottakslister. 
Dette er et Helse- Vest styrt prosjekt og målet er at pasientene skal få lik 
prioritering og like frister.  
Med dette prosjektet håper en å unngå doble henvisninger.  
 
Foretaket vil ha ansvar for inntaket. 
 
 

 
 

Representanter fra fagsida i brukerrådet går over i annen jobb. 
Rekruttering?- 5 min 
 
Infomasjon om at fagkonsulent i Recovery ressursbase inntil videre overtar 
ansvaret som sekretær i brukerrådet. 
 
 

2/ 22 Sikring av Karmsund bro – 20 min 
 
Det har vært jobbet med dette siden 2019. Avdelingsleder er i dialog med 
vegvesenet og kommunelegene på Karmøy og i Haugesund. 
Ser på konkrete sikringstiltak som kan være forebyggende. 



 
Karmøy kommune har tatt saken opp politisk i sin organisasjon. 

 
 

 

Informasjon og saker fra brukerorganisasjonene 
 
Mental helse Karmøy: har bukerrepresentant med i ei arbeidsgruppe om ser 
på nye ROP boliger i Karmøy. 
Videre har de startet opp en unge voksne klubb (18-30 år) på kattkammeret i 
Kopervik. 
De har og en torsdagsklubb som de jobber for å flytte til disse lokalene. 
 
Mental helse Haugesund: ser etter ny møtelokaler og nye kontorlokaler.  
Det sliter med å komme i gang etter nedstngningen under korona. De ser på 
et evt samarbeid med Frelsesarmeen. 
 
Bipolarforeningen: det kommer stadig nye på møtene, og de har mange 
faste som går.  
 
De har et ønske om å arrangere Temakvelder, og kan tenke seg å komme i 
kontakt med Henning Pettersen. 
 
Felles for alle brukerorganisasjonene er at de ønsker å arrangere 
temakvelder. 
 
 
 

4/ 22 Oppfølging fra Dialogmøtet 2021- Når er tvang til det beste for individet og 
samfunnet? 
 
Hvordan blir det jobbet videre med dette på de ulike postene?- 15 min 
 
Sak utsatt 

5/ 22 
 

Nye erfaringskonsulenter i klinikken- 5 min 
 
Det er ansatt to erfaringsmedarbeidere ho spesialiserte tjenester i 
Haugesund. De arbeider på hver sin post- akutt og avgiftning, og går i 
turnus. 
 
De er ansatt i prosjektstilling, med mulighet for fast etter 12 mnd. 
 
Tanken er at disse stillingene skal være en brobygger mellom fag og 
erfaring. Begge de ansatte har både fag- og erfaringskompetanse og følger 
vanlig tariffavtale.  
 

6/ 22 Info fra arbeidsgruppe i Haugesund og Sandeid Fengsel- 10 min 
 



Arbeidsgruppa har vært på befaring i Haugesund fengsel, og har avtalt møte 
for befaring i Sandeid. Så snart de fysiske forholdene er på plass vil de starte 
opp behandlingstilbud.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Evt. Omvisning på nye akuttposten 

 

- Dette er mulig. Funksjonsleder må ha beskejd om aktuell dato, og kontaktes rett før 

for å se om det er aktuelt, mtp innlagte pasienter. 

 

- Det er ønskelig å se nærmere på evt å starte opp selvhjelpsgrupper. 

 

 

 


