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Saksliste til fellesmøte med styret, sosialpolitisk utvalg og FoU 26.09.2011
Møtested: Klokkergården, Økernveien 99, Oslo kl.13.00‐16.00.

Til stede på møte: Reidun, Ragna, Gisle, Fredrik, Dan, Knut, Finn og Rune.
1.0 Referat fra forrige møte
Vedtak: Referat fra møte 24. juni ble godkjent uten merknader.
Gjennomgang av de enkelte oppfølgingssaker, se nedenfor.
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Oppfølgingssaker:
2.1 Gjennomgang av Samarbeidsforums regnskap/økonomi
Gjennomgangen tydeliggjør behovet for å redusere utgiŌer, og primært er det utgiŌer Ɵl konsulent for driŌing av
Gurisetsamlingene og web‐sidene som er betydelige.
Vedtak: Leder for Samarbeidsforum gjør avtale om drøŌingsmøte med konsulent som er ansvarlig for
gjennomføring av Gurisetsamlingene og web‐sidene. I møtet vil det være fokus på å reforhandle gjeldende avtale
med mål om å redusere kostnadene.
2.2 Beskrivelse av ruskollekƟv for mindreårige
‐ mail fra Silje om arbeidsmengde og spørsmål om yƩerligere utvidelse
En yƩerligere utvidelse av Ɵdsrammen, utover det som ble innvilget for noen uker siden, siƩer langt inne,
primært fordi vi har trang økonomi i Samarbeidsforum.
Vedtak: Den økonomiske rammen utvides yƩerligere ‐ Ɵlsv. kr 12.500. DeƩe dekkes ikke av Samarbeidsforum, men
av de barnevernkollekƟvene som omfaƩes av denne beskrivelsen. Dersom Tyrili ikke ﬁnner å kunne dekke sin
andel av den økte kostnaden, dekkes den inn av de øvrige ﬁre kollekƟvene.
SamƟdig understreker Samarbeidsforum at yƩerligere utvidelse ut over deƩe ikke er aktuelt.
Det ble videre bestemt at Samarbeidsforum v. Fredrik søker Buf.dir om en deling av utgiŌene Ɵl rapporten. Buf.dir.
har i sin oppfordring Ɵl utarbeidelse av rapporten åpnet for en slik utgiŌsdeling.
2.3 Brev til Bufdir i etterkant av møte
Finn har laget et utkast Ɵl brev som er sendt ut Ɵl styre, sosialpoliƟsk utvalg og FoU Ɵdligere.
Vedtak: Samarbeidsforum v. Finn sender brevet – med noen endringer – Ɵl Buf.dir. 27.9.2011.
2.4 Gurisetsamlingen i uke 45
Arvid er i rute med planlegging Ɵl Guriset i tråd med referat fra forrige møte.
Sos.pol.utv. har reƩet en forespørsel Ɵl Tyrili vedr. Ɵrsdag på Guriset og temaene som ble bestemt i mars
(metode/forskning + tid for aktuelle temaer som for eksempel LAR.) Tyrili v. sin FoU avdeling stiller seg til
rådighet, og har flere aktuelle interne evalueringer de kan tenke seg å bidra med; ”erfaringer fra kortidsbehandling”
og ”erfaringer fra medisinert (LAR) og ikke-medisinert behandling under samme tak.” Samarbeidsforum ønsker om
mulig begge temaer på Guriset, og Gisle tar med forespørselen tilbake til Tyrili FoU.
Fredrik hadde forslag til tema ”Ny struktur i Buf.dir.” Dette temaet kommer ikke med på Guriset denne gangen.

2.5 Prosedyrekoder og kollektivenes deltagelse i høringsarbeidet fra Helsedirektoratet
Helsedirektoratet har ikke kommet med annonsert nyƩ i saken som lovet Ɵl september. Oppsummeringen fra
Gisle avventes følgelig videre – jfr. forrige referat.
2.6 Oppfølging av nye retningslinjer
o
Behandling av ruslidelse
o
Avrusning/avgiftning
o
Samtidig ruslidelse og psykiske lidelse
Skulle undersøkes nærmere av sosialpoliƟsk utvalg.v/Gisle. Han har intet konkret nyƩ å rapportere. Det ﬁnnes
signaler på at avrusning/avgiŌning i tradisjonell forstand kortes ned og begrepet behandlingsklar blir mer aktuelt
enn avgiŌet/avruset. Nedkortet Ɵd i avgiŌning og større grad av absƟnente pasienter i behandling kan bli et
resultat av deƩe.
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2.7 Anbud Helse Sør-Øst (HSØ)

Informasjonsmøte med HSØ er avholdt, uten at fullstendig eller konkret informasjon om hvordan nye avtaler
som skal erstaƩe nåværende anbud og anbudsverighet skal gjennomføres. Signalene som gis tyder på at
gjennomføring av anskaﬀelser vil ligne på dagens anbud, og den vesentligste endringen ligger i avtalenes lengere
løpeƟd. HSØ har annonsert en kunngjøring rundt gjennomføring av nye avtaler/anskaﬀelser denne uken. (39 –
2011.)
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Eventuelt

Fredrik informerte om at SkjerĬeim har haƩ besøk av regionsdirektør Pernille PeƩersen Smith i Bufetat region
øst. Direktøren hadde i forkant bedt om oppklaring rundt noen emner knyƩet Ɵl behandlingsuƞordringer i
barnevernskollekƟv, bruk av faser i behandling og behandlingsƟd. Fredrik, SkjerĬeim og Samarbeidsforum
berømmer direktøren for en slik direkte involvering, og Fredrik beskriver det som et nyƫg og godt møte. Flere av
barnevernskollekƟvene – også de ideelle – kunne ønske seg besøk av direktøren/ledelsen i Bufetat.
Neste møte blir på Guriset i uke 45.
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