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24 /2022 Godkjenning av agenda. 

25/2022 Nestleder BU hadde gjennomgang fra Rehabiliteringskoferansen 2022. 

Leder BU hadde flere saker opp til informasjon. På grunn av tidsnød fikk ikke leder 

gjennomgått alle punktene. Se for øvrig vedlagt Power Point presentasjon  

26/2022 Klinikkdirektør Kenneth Eikeseth om bruk av inntak/vurdering samtale innen psykisk 

helsevern: DPS benytter vurderingssamtaler i varierande grad. Henvisninger blir vurdert 

etter priroriteringsveilederen. Ved særlig tvilstilfelle blir pasienten innkalt til en vurderings 

samtale.  

For å kvalitetsikre barn/unge som har behov for behandling i spesialisthelsetjenesten  er 

«Barn og Unges helsetenester» implementert. Dette har hatt en positiv effekt i forhold til 

avslagsprosent på henvisninger frå kommunehelsetjenesten. Helse Fonna har starta opp 

med vurderingssamtaler ved BUP Stord og har planer om å starte opp med 

vurderingssamtaler ved BUP Haugesund i løpet av 2022/2023 i forhold til pasientar der ein 

er usikre på om dei har rett til helsehjelp eller vurderer avslag jmfr priroriteringsveilederen  

Siden høsten 2020 har det vært en betydelig økning i henvsininger barne- og 

ungdomspsykiatri. Det er tilført betydeleg ressursar til fagområdet for å kunne håndtere 

den økende innsøkinga. Det har vært og er utfordrande å rekruttere fagfolk. Noe som 

igjen gjør det utfordrende å gjennomføre vurderingssamtaler da en prioriterer behandling. 

En har imidlertidig et langsiktig mål om å få dette på plass. 

 

27/2022 

 

Avdelingsleder mottaksavdeling Annelin Voraa: Bidro med et informativt innlegg om 

pasientflyt i akuttmottaket ved Haugesund sykehus. Vi fikk innføring i prioritering av 

pasientgrupper, fordeling og drift i avdelingen. Helhetlig sett fremkom det at driften var 

betydelig forbedret i de nye fasilitetene på nybygget. Samkjøring av felles akuttmottak var 

ikke gjennomført men flyten mellom somatikk/psykiatri  mottakene var merkbart bedret. 
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Det var ansatt egen lege som har stor betydning med tanke på samhandling opp mot 

fastleger og legevakt.   

Muligheten for å konsultere lege i mottak før henvisning til akuttmottak medførte blant 

annet redusert antall innleggelser. Akuttmottaket har fått tilført ytterlig en legestilling 

med oppstart etter nyåret.  

28/2022 Psykolog Marit Nymoen ved Helse Fonna: Kommenterte fra sin kvalitative studie hvor de 

har sett på pasienter som henvises til spesialisert psykisk helsevern prioriteres vanligvis 

basert på henvisningsinformasjon fra allmennleger. 

Kunnskapen om dette systemets evne til å sikre rettidig tilgang til og rettferdighet i 

spesialisert psykisk helsevern er imidlertid begrenset.  Det ble undersøkt i hvilken grad 

rett/frist basert på henvisningsbrevinformasjon samstemmer med sykehusspesialists 

vurdering etter konsultasjon med pasienten og om graden av korrespondanse påvirkes av 

kvaliteten på henvisningsbrevet. 

I studien fremkom det også at inntakssamtale endret hastegraden for pasienter som var 

henvist til DPS.   

Les mer om studien her: 

En inntakssamtale endret hastegraden for pasienter som var henvist til DPS 

(legeforeningen.no) 

 

29/2022 EVT saker som var meldt inn var ventelister som ikke ble drøftet på grunn av mangel på tid. 
1.representant mener at den må tre ut av brukerutvalget på grunn av maxtid. Usikker på 
hvor disse opplysningene kommer ifra.  
Saker til neste møte 02.11.22 som er satt opp:  

 Pass opp undersøkelsen v/Anne Sætre 

 Laila Mørch: NORSE, tilbakemeldingsverktøy  
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