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MØTE INNKALT 
AV: 

Sekretær etter avtale med brukarådsleiar og avdelingssleiar  

MØTETYPE Fysisk møte – Inviterte gjester er erfaringskonsulentar  

MØTELEDER Olav K. Sævareid 

REFERENT Sigrid Bøthun, LMS  

STAD: Auditoriet 

DELTAKERE 

Stein Solvoll, Solveig Andersen (begge repr. Mental Helse)  
Anne-Grethe Høisæther (ADHD foreningen Hordaland) 
Raymond Lunde (Bømlo) 
Daniel Isdal (leiar FACT), Anne Lise Skogvold (leiar døgn), Siv 
Merete Handeland (leiar BUP)  
Olav Koppang Sævareid,( leiar poliklinikk) 
  
Forfall: Lise Kvinnsland (ADHD), Jan William Steen 
(veteranforeinigen), Anders Kannelønning (Ungdomsrådet) 
Randi Gerhardsen, (leiar TSB 

  
Forkortingar: 
BUP= Barne og ungdomspsykiatrien 
VOP= Voksenpsykiatrien 
TSB= Tverrfagleg Spesialisert Behandling  
LAR= Legemiddel Assistert Rehabilitering 
FACT er eit ambulerande team som møter dei brukerane heime  
TUD= Tvang utan døgnopphald 
LMS= Læring og mestringssenteret 
IPS= Individuell jobb støtte 

  BU= BRUKERUTVAL  
  UR= Ungdomsråd 
  FSU= Fagleg samarbeidsutval  

 
 
 

 

 

 REFERAT  

    
19/22 

Velkommen ved Olav Sævareid 
Innkalling og saksliste godkjent 
 

 

   
20/22 
 

Referat frå møtet 10.mai 2022 godkjent 
 

 

21/22 Kva har opplevd positivt med samarbeidet, og noko ein 
ynskjer seg meir av? 
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Anne Grethe: Mye positivt- savnar meir om tema i BUP 
området- informasjon om kva som rører seg. 
 
Siv Merethe: 
Burde kople brukarrepresentantane opp mot Barn og unges 
helsetjeneste, og den nye samhandlingsveilederen når det 
arbeidet nå skal revitaliserast. 
Stein:  
Etterlyser å få opp igjen utvida leiarmøte, og få opp igjen et 
nytt dialogmøte på døgn. Solveig ønsker dele erfaring med 
angsttilstander Sist var før pandemien om uformell tvang. 
Benytte teammøte på torsdagen-1 g pr veka. Stein/Solveig 
sender notat til Anne Lise. 

22/22 Status FACT ung. Hovudprosjket, forankra i Stord og 
Bømlo kommunar, via Fagleg samarbeidsutvalg (FSU) barn 
og unge. Prosjektleder tilsett i Bømlo kommune er tilsett. 
Som begynner rundt nyttår. Målet er å komme i gang med 
tilbod snarast muleg i ytre Sunnhordland. Avvente oppstart i 
øvrig opptaksområde.   
BUP Haugesund er fortsatt forprosjekt. BUP e tenkt inn med 
spisskompetanse i form av rettleing og utredning. 
Kan søke prosjektmidlar inntil 4 år. 
Har fortsatt høg innsøking på BUP og DPS så det er for tidleg 
å se konsekvenser på innsøking ift FACT teama. 
 
FACT Vaksne på DPS er godt igong og deltaker i BR gir ros 
til tenestene  
Erfaringskonsulent ved FACT kan og bistå inn ved døgn og 
bidra inn mot IPS. Her vil ein få til livsmeistringskurs. 
Erfaringskonsulenten her jobber 40% 
Totalt er det 70 % erfaringskonsulent på «Huset» 
 
«Pagasus» skal starte om to veker. Vil ta kontakt med ADHD 
foreiningen om dette. 

 

23/22 Fagleg samarbeidsutvalg (FSU) psykisk helse og rus 
er eit av fem FSU og hadde oppstartsmøte i 
sept.2022. Presentasjon over strukturen i Helsefellesskapet 
og mandat for dette FSU vert lagt ved referatet. 
Følgande er medlemmer I FSU psykisk helse og rus: 
FrÅ Helse Fonna er Hege Røssland og Håvard Breistein 
oppnemnt med Camilla Heggland som vara. 
Frå kommunane er følgande oppnemnt via 
Helseledernettverket: Diana Bergeland og Petra 
Turet(Stord), Gunn Marit Lygre (Tysvær) Tina Kvaløy 
(Vindafjord) Brukerrepresentantar: Frå Mental Helse; 
Stein Solvoll, og frå RiO; Erling Netland. 

 



  
Helse Fonna HF 
Stord DPS/BUP 
 

 
 

 

 

24/22 Runde på nye ting/ frå organisasjonane og ved 
DPS/BUP avdelingsleiar/funksjonsleierar: 

 

DPS/BUP:   
Sommar avvikling har vore bra men det er problem med 
oppmøte til timane. Det fører til propp i august med 
forseinka oppstart på desse, samt nytilviste saker.  
 

DPS har takket ja til Nasjonalt kunnskapssenter om vold og 
traumatisk stress (NKVTS) sin implementering av 
evidensbasert behandling for PTSD. De tilbyr opplæring i Eye 
Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) og 
Kognitiv terapi for PTSD (CT-PTSD). Behandlingen er effektiv 
også ved komplekst PTSD og ved samtidige andre lidelser i 
tillegg til PTSD. Historisk har en sett store forskjeller på 
graden av kartlegging og utredning av traumelidelser i 
behandlingsfeltet. Vi håper på å få tilstrekkelig lokale 
kandidater til begge metodene. Terapeutene vil få opplæring 
i løpet av våren, der prosjektet følges opp videre ila 2023.  
 
 
 
ADHD foreningen  
Etterspør hva DPS tenker om private aktører som som driver 
med privat utredning. ADHD Norge advarer mot at folk 
benytter dette. I Haugesund er det et firma som tar 25.ooo 
for en utredning. Der er tilsvarende utredninger i Bergen. 
Felles bekymring rundt dette og en støtter holdningen ADHD 
foreningen har til dette. 
3-5 % av befolkningen regnes å ha ADHD i Norge i dag. 
Mange spørsmål relvante å stille her opp mot organisering av 
skulekvardagen td. Organisasjonene har fokus på betre 
skulekvardag og organiserer fagdagar knytt til dette tema for 
lærerar og føresette. 
ADHD Hordaland har 12-1300 medlemmer: 
Sikter fortsatt på å bli ADHD Vestland.  
 
Har lokallag på Stord med fast dag kor dei har kafe på 
Leirvikstova. (Lise Kvinnsland kontaktperson) 
Fortsatt ønske om å få til samlivskurs og livsmestringskurs 
på Stord. 
ADHD Hordaland kan tilby digitalt selvhjelpstilbud 
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Mental Helse Hordaland er nå blitt Mental Helse Vestland. 
 
Mental Helse på Stord/Fitjar:  
Verdensdagen for psykisk helse er 10.okt  
På Stord blir arrangementet 19.okt kl 14 i Kulturhuset med 
Leo Ajkic for videregående skuler og ope arrangement kl.18. 
Fleire samarb.instansar involvert inkl, Frivilighetssentralen, 
Stord kommune og Stord DPS som alle får tilbod om å stå på 
stand. Mental Helse har fått sponsorar til arr.   
 
Har starta «Tierkafen» på laudager på Leirviksstova, og har 
fortsatt yoga og ungdomsgruppa på 
ungdomsskulestadiet. Tatt pause fra turgruppa.  
 
Samtalegruppe ønskes starta i samarbeid med selvhjelp 
Norge. 
 
 
 
Raymond:  
Rustjenesten skal nå samorganiserast med psykisk helse fra 
01.01.23. Melder at Bømlo gjennom omorganisering avvikler 
stilling for erfaringskonsulent og det er usikkert korleis 
recoverykursa blir vidare. 
 
 
 
 

Eventu
elt 

Evaluere møtet- Innspel til neste møte Gode diskusjoner 
rundt utfordringer rundt rekruttering. Ikkje noko savn at det 
ikkje ble pp-presentasjon. Uformell møteleiing gav rom for 
veldig gode drøftingar.  
Etterspør utvida leiarmøte i forkant. 
 
Til neste møte: 
Anne Grethe etterspør evt konsekvenser på DPS/BUP av at 
regjeringen har foreslått å halvere LIS-stillinger fra 2023. 

 
 

 

 
Neste møte 7.desember 2022 


