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1. Forord og innledning:   

Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019) beskriver og drøfter utviklingstrekk ved 

spesialisthelsetjenesten, som forutsetter tett samhandling mellom kommunehelsetjenesten 

og sykehusene. Fremtidsbildet er preget av at antall utfordringer vokser og knapphet på 

ressurser gjør at det er flere oppgaver som en i større grad må løse sammen. Det er grunn til 

å tro at en samarbeidskultur som er preget av at både spesialisthelsetjenesten og 

kommunehelsetjenesten er opptatt av helhetlige behandlingstilbud på tvers av nivåene, vil 

kunne gi bedre helsetjenester til befolkningen. 

Arbeidsgruppen for rus og psykisk helse i nytt DMS har fått i oppdrag i beskrive synergier for 

fagfeltet psykisk helse og rus mellom kommune og spesialisthelsetjeneste og faglig 

ambisjonsnivå for innhold i nytt distriktsmedisinsk senter, heretter kalt DMS. Gruppen skal 

videre se på hvilke fagområder innen rus og psykisk helse som kan egne seg for 

samlokalisering og hva en kan oppnå med samlokalsering og økt mellom de ulike 

tjenestenivå. Gruppen skal også komme med tanker/ anbefalinger om utvikling av nye 

tjenestetilbud i et forsknings- og utviklingsperspektiv, det vil si om det er grunnlag for å se på 

utvikling av andre og nye tjenestetilbud i samhandling mellom 1. og 2. linjetjeneste. 

Rapporten foreslår også hvordan nytt DMS kan bidra til en styrking av tilbudet til mennesker 

med psykisk helse og rusvansker i randkommunene på Nordmøre og i Romsdal.  

Rapporten fra arbeidsgruppen tar utgangspunkt i «pasientforløpet» eller forløpstekning hvor 

forløpet begynner og slutter i kommunehelsetjenesten. Et pasientforløp kan derfor beskrives 

som: 

«En helhetlig, sammenhengende beskrivelse av en eller flere pasienters kontakt med ulike 

deler av helsevesenet i løpet av en sykdomsperiode» 

Arbeidsgruppen mener, med utgangspunkt i definisjon over, at en pasientforløpsmetodikk 

gir en hensiktsmessig forståelse av behovet for samhandling og samlokalisering mellom 

tjenestenivåene og at en forløpsmetodikk synliggjør og adresserer behov kvalitativt gode 

sammenhengende helsetjenester uten unødvendig avbrudd i tjenestetilbudet.  
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2. Deltakere i arbeidsgruppen  

 

Medlemmer. Kontaktinfo 

Joakim Varvin  - leder av arbeidsgruppen 
Seksjonsleder BUP Kristiansund 
 

Joakim.Varvin@helse-mr.no  
993 20135 

Tor Nygaard 
Seksjonsleder DPS Solhagen 
Helse Møre og Romsdal HF 

tor.nygaard@helse-mr.no 
99167650 

Elisabeth Iversen 
Leder psykisk helse og rus  
Kristiansund kommune 
 

Elisabeth.Iversen@kristiansund.kommune.no  
95155436 

Monica Betten Klaven 
Personal – og adm.leder  
Psykisk helse og rus 
Kristiansund kommune 
 

Monica.Betten-
Klaven@kristiansund.kommune.no 
94807446 

Kim Andre Vangberg 
Leder barn, familie og helse 
Kristiansund kommune 
 

kim.andre.vangberg@kristiansund.kommune.no  

Bruno De Olivera Marao Lopes Da Silva 
konst. Psykologspesialist Døgnbehandling 
psykisk helse DPS Kristiansund 
 

Bruno.Silva@helse-mr.no  

Stephanie Alexandra Borenius 
psykolog og konst. Seksjonsleder Poliklinikk 
psykisk helse DPS Kristiansund 

stephanie.borenius@helse-mr.no  
 

Fride Bae 
Kom Trainee/Helseinnovasjonssentret 
observatør - sekretærressurs 

fride.bae@kristiansund.kommune.no 
93083631 

Ann Helene Skare  
Brukerrepresentant 
 

he-skare@online.no 
95889423  

Bente Siri Uran 
Psyk.sykepleier Kristiansund DPS 

bente.siri.uran@helse-mr.no 
48219067 

Laila Nilsen 
Verneombud, DPS - døgnpost 

Laila.gudrun.nilsen@helse-mr.no  

Ellen Vikhals 
Tillitsvalgt, DPS - døgnpost 

Ellen.vikhals@helse-mr.no  

 

Gruppen har vært bredt sammensatt både faglig og administrativt og vi er av den oppfatning 

at den er representativ for tanker og ideer for utvikling av psykisk helse og rustjenester i nytt 

DMS. Vi har ikke lykkes i å få med representanter fra randkommunene rundt Kristiansund.  
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Representant fra vernetjenesten kom sent i prosessen ifht utarbeidelse av rapport og 

tillitsvalgte har ikke deltatt. 

 

3. Beskrivelse av dagens tjenestetilbud 

Tjenesteytere innen rus og psykiskhelsefeltet på Nordmøre og Romsdal består av kommune, 

spesialisthelsetjenesten samt noen privatpraktiserende psykologer med avtalehjemmel med 

HMR. Deltakere i arbeidsgruppen har bestått av representanter fra Psykisk helsevern for 

barn og unge BUP, DPS Kristiansund (døgn og poliklinikk), psykisk helse og rus i Kristiansund 

kommune samt Barn, familie og helse også i Kristiansund kommune. Tjenestene er spredt 

rundt i Kristiansund fra Nordlandet psykiatriske senter til BUP som ligger vis a vis dagens 

sykehus. Flere av tjenestene, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunen, har nylig flyttet 

inn i nye lokaler mens andre befinner seg i lokaler de har vært i de siste 15-20 år. Under 

følger en beskrivelse av de ulike tjenestene.  

 

a. Poliklinikken i Kristiansund BUP (spes.helsetjenesten) 

BUP Kristiansund består per i dag av 24,5 stillinger hvorav 21,5 av disse er 

behandlerstillinger. Faggruppene i BUP er lege/ legespesialist, psykolog/ 

psykologspesialist, pedagoger, sykepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger og 

sekretærer. Poliklinikken er lokalisert vis av vis sykehuset i Kristiansund i det gamle 

søsterhjemmet og har vært der siden 1992. Poliklinikken har opptaksområde i 7 

kommuner: Kristiansund, Averøy, Smøla, Aure, Rindal, Surnadal og Halsa kommune som 

har en barnebefolkning på ca. 9500 barn mellom 0-18 år. BUP har i gjennomsnitt ca. 5% 

av disse i utredning og behandling til enhver tid. Poliklinikken tilbyr utredning, 

behandling og opplærings- og kurstilbud til barnepsykiatriske tilstander fra ADHD til mer 

alvorlige tilstander som spiseforstyrrelser og psykosevansker. Psykisk helsevern for barn 

og unge BUP jobber tverrfaglig i alle saker og har et utstrakt samarbeid med 1. 

linjetjenesten herunder barnevern, PPT (psykologisk pedagogisk tjeneste), barn, familie 

og helse, skoler og barnevern.  

Arealbruk per i dag: ca. 1100 kvm.  
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b. Psykisk helsevern for voksne (spes.helsetjeneste) 

Psykisk helsevern for voksne består av poliklinikk, seksjon for døgnbehandling og seksjon 

for ambulante tjenester.  

i. Poliklinikk psykisk helse DPS Kristiansund har totalt 45,7 stillinger, hvorav 37 er 

behandlerstillinger. Poliklinikken er lokalisert på Nordlandet i umiddelbar nærhet til 

døgnposten. Her tilbyr vi utredning, behandling og rehabilitering innen et bredt 

spekter av psykiske lidelser av moderat til alvorlig grad, i tillegg til behandling av rus- 

og avhengighetstilstander. Vi arbeider tverrfaglig og samarbeider med flere instanser 

både i 1. linjetjenesten og i spesialisthelsetjenesten, for å sikre et helhetlig tilbud. 

Tilbudet er primært for innbyggerne i Nordmørskommunene Kristiansund, Averøy, 

Tingvoll, Halsa, Surnadal, Rindal, Aure og Smøla. Behandlingen kan være ulike former 

for samtaleterapi individuelt eller i grupper, og eventuelt medikamentell behandling. 

Poliklinikken har blant annet kompetanse innen psykodynamisk terapi, kognitiv 

terapi, korttids- og langtids gruppebehandlinger og medikamentell behandling.  

Antall behandlerstillinger er: 5 x overlege, 13 x psykologspesialist/psykolog, 15 x 

fagkonsulent, 2 x psykomotorisk fysioterapeut, 7,7 helsesekretær og 2x LIS-lege. 

ii. Seksjon for ambulante tjenester psykisk helse DPS Nordmøre  gir tilbud om rask 

vurdering og korttidsbehandling for mennesker med psykiske lidelser, eventuelt i 

kombinasjon med rusmiddelproblemer, som ikke kan tas hånd om av 

kommunehelsetjenesten eller andre deler av spesialisthelsetjenesten. Ambulant 

seksjon er et tverrfaglig tjenestetilbud som gir tilbud om akutt psykisk helsehjelp for 

personer over 18 år. Vi tilbyr behandling i krisesituasjoner gjennom samtaler som 

åpner for alternative løsninger i den aktuelle krisen. AAT tilbyr samtaler i form av 

hjemmebesøk, i DPS og i møte med samarbeidspartnere. Formålet er forebygging av 

unødvendig innleggelse ved sykehus. FACT = Flexsible Assertive Community 

Treatment, som kan oversettes med aktiv oppsøkende behandling. 

Primær målgruppe: Alle voksne over 18 år som har eller det er mistanke om har en 

alvorlig psykisk lidelse, som schizofreni, schizoaffektiv lidelse eller bipolar lidelse 

(type 1) som hoveddiagnose og samtidig ruslidelse  og som er i behov av oppfølging 

og behandling. Tilbudet er ikke fullverdig implementert per i dag.  
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iii. Døgnbehandling psykisk helse DPS Kristiansund har totalt 20 døgnplasser, og av dette 

2 brukerstyrte plasser. Døgnseksjonen tilbyr utredning og behandling til voksne over 

18 år.  De vanligste tilstandene i døgnseksjonen er alvorlig angst, depresjon og 

psykoseproblematikk. Seksjonen tilbyr ECT-behandling i nært samarbeid med 

Kristiansund sykehus. Det jobbes tverrfaglig med psykolog, lege, ergoterapeut, 

fysioterapeut psykiatrisk sykepleier og personell med utdanning i andre relevant 

felter. Det tilbys ulike aktivitetsgrupper der skaperglede og mestring er i fokus samt 

individuelle aktiviteter, som er tilpasset hver enkelt sine behov for mestring av 

praktiske ferdigheter for å klare seg i hverdagen.  

Arealbruk per i dag:  

Poliklinikk: ca. 2000 kvm (brutto) 

Døgn: ca. 1800 kvm 

AAT og FACT: ca. 190 kvm 

Totalt: ca. 3990 kvm 

 

 

 

c. Enhet for Psykisk Helse (kommunehelsetjeneste) 

Enhet psykisk helse og rus i Kristiansund kommune består av Rask psykisk helse, 

psykiatrisk hjemmetjeneste, aktiviseringstilbud, lavterskeltilbud, Housing first, 

rustjeneste og boligfellesskap. Til sammen 74,3 årsverk, hvorav 5 i administrasjon 

resten i direkte brukerkontakt. Enheten er noe spredt, men flere avdelinger er 

samlokalisert på Brannstasjonskvartalet som vi flyttet til i mars 2018. Tjenestene er 

vedtaksbasert, i 2018 hadde 777 personer vedtak på tjenester i form av behandling 

(på RPH), utredning/rehabilitering (I boligfelleskap) LAR R/S, psykiatrisk 

hjemmetjeneste, aktiviseringstilbud, gruppetilbud, bolig, medisin forordning, 

rusomsorg. For å motta tjenester må en være over 18 år og bostedsadresse i 

Kristiansund, det vil høsten 2019 bli et tilbud ved RPH for ungdom fra 16 til 18 år. 

Forebyggende team-rus har per i dag et samarbeid med videregående skole som et 
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tre-årig prosjekt for å øke kunnskap om cannabis og alkohol til elever, foresatte og 

lærere samt gi gode tilrettelagte tiltak til ungdom som deltar. 

Totalt: ca. 1400 kvadratmeter  

 

d. Barn, familie og helse (kommunehelsetjeneste) 

Enhet barn, familie og helse består av forebyggende helsetjenester, interkommunal 

barneverntjeneste og opplæringstjenesten. Enheten består av 85.5 årsverk.   

Opplæringstjenesten består av logopeder og spesialpedagoger. Tjenesten har 18,5 

årsverk. Opplæringstjenesten jobber innenfor spesialpedagogiske tjenester for barn i 

førskolealder, logopedtjenester til barn i førskolealder, skole og voksne. I tillegg har 

opplæringstjenesten minoritetsspråklig veileder, merkantil ressurs og ledelse. 

Opplæringstjenesten er også deltaker i enheten sin store satsning på tverrfaglig 

helsestasjon.  

Barnverntjenesten er interkommunal og dekker kommunene Kristiansund, Averøy og 

Gjemnes. Barneverntjenesten består av ledelse, merkantil, saksbehandlere, 

tiltaksarbeider. Barneverntjenesten består av 35.5 årsverk. Det kan være aktuelt å 

utvide det interkommunale samarbeidet i fremtiden, på kort og lang 

sikt.  Barneverntjenesten sin hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under 

slike forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett 

tid, samt å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår. Barneverntjenesten sitt 

arbeidsområdet er delt i to. Det handler om generelle oppgaver etter lov om 

barneverntjenester og det å utføre det daglige arbeidet etter lov om barneverntjenester. De 

generelle oppgavene handler om å være en forebyggende virksomhet, samarbeide med 

andre tjenesteområder innen forvaltningen og samarbeid med frivillige organisasjoner. Det 

daglige arbeidet handler om å fatte vedtak, iverksette tiltak og følge opp tiltak, gi råd og 

veiledning, foreta undersøkelser, forberede saker til behandling i Fylkesnemnda eller anna 

rettsapparat. 

Forebyggende helsetjenester består av følgende underteam: Helsestasjon, 

skolehelsetjenesten, Fysioterapitjenesten, jordmortjenesten og psykisk helseteam for 

barn og unge 0 -20 år. Forebyggende helsetjenester har en grunnbemanning på 27.5 



9 
 

årsverk, i tillegg en del prosjektstillinger på ulike satsninger.  Avdelingen har ulike 

faggrupper og sammensetninger. De jobber ut fra ulike lovverk og retningslinjer, 

forskrifter m.m. bla.a. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, Lov om 

kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2, og Forskrift om kommunens 

helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.  

Arealbruk per i dag: 

Forebyggende helsetjenester: 2291 kvm. 

Barneverntjenesten: 1057,8 kvm 

Opplæringstjenesten: ca. 500 kvm.  

Totalt ca. 3849 kvm. 

 

 

 

 

 

 

4. Utfordringer med dagens organisering av tjenestetilbudet 

Alle tjenester som er beskrevet over har samarbeid med hverandre både formelt og 

uformelt. Spesialisthelsetjenesten utreder og behandler moderate til alvorlige tilstander 

mens kommunen har ansvar for lettere til moderate psykisk vansker. De ulike tjenestenivå er 

omfattet av ulike lovverk noe som kan oppleves som kompliserende faktorer for 

samhandling. 

På tross av en differensiering av ansvarsområde og målgruppe er det uklare 

grenseoppganger i forhold til hvilket behandlingsnivå pasienter og bruker skal henvises til.  

Det er heller ikke en klar forståelse hos henvisere om mennesker med psykiske vansker og 

rusproblematikk skal henvises til henholdsvis 1. og 2. linjetjeneste. Videre er det ikke klar 

forståelse for når og om spesialisthelsetjenesten kan henvise eller overføre pasienter til 

videre oppfølging og behandling i kommunehelsetjenesten. Det er utarbeidet ulike 

Psykisk helse for voksne (spes.helse) 3390 kvm 

Psykisk helse for barn og unge, BUP (spes.helse) 1100 kvm 

Enhet for psykisk helse ( kommune) 1400 kvm 

Barn, familie og helse (kommune) 3300 kvm 

Samlet arealbruk per 01.04.2019 9190 kvm 
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samarbeidsavtaler mellom ulike tjenesteytere uten at dette oppleves som klargjørende hva 

gjelder samhandling. Mange av sakene, både i kommunehelsetjenesten og 

spesialisthelsetjenesten er sammensatte med uklare grenseoppganger. Arbeidsgruppen har 

en klar oppfatning av at det fortsatt råder mye «silotekning» internt og mellom 

tjenestenivåene. Tjenestene oppleves som fragmentert og det er utfordrende å navigere for 

fagfolk men også for pasienter og brukere noe som bidrar til at pasienter og bruker med 

behov for koordinerte tjenester har en opplevelse av å ikke få dette.  

Det er utarbeidet samarbeidsavtaler internt i spesialisthelsetjenesten og mellom 

tjenestenivåene og politisk styringsdokument både nasjonalt, regionalt og lokalt som har 

som intensjon å klargjøre samhandling uten at gruppen opplever disse som virksomme i en 

klinisk hverdag. Pakkeforløp for rus og psykisk helse ble innført 1. januar 2019 med klare 

føringer og intensjoner om større fokus på samhandling, samtidighet og koordinering av 

tjenestetilbudet. Begge tjenestenivå opplever, til tross for gode intensjoner, utfordringer 

med samhandling mellom tjenestenivåene. Arbeidsgruppen har identifisert følgende 

utfordringer:  

 Fortsatt stor avstand mellom tjenestenivå hva gjelder samhandling rundt pasienter 

og brukere 

 Utfordringer knyttet til at pasienter og brukere får «behandling på rett sted til rett tid 

og på rett nivå» 

 Mangel på spesifikk samhandlingskompetanse 

 Ikke tilstrekkelig fokus på utvikling av tverrsektorielle, tverrfaglige, interprofesjonelle 

tjenestetilbud med kompetanse fra begge tjenestenivå - integrert omsorg 

 Finansieringsordninger som er til hinder for utvikling av hensiktsmessige tilbud. 

 Ulike journal og dokumentasjonssystem gjør kommunikasjon mellom tjenestenivåene 

utfordrende   

 «Silotekning» innad i kommunen og spesialisthelsetjeneste men også mellom 

tjenestenivåene  

 For lite fokus på somatisk helse hos mennesker med psykiske vansker og 

rusproblematikk 
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5. Hvorfor rus og psykisk helse inn i nytt DMS og hvorfor samlokalisering?  

Vi har tidligere i rapporten gitt en beskrivelse av tjenestetilbudene og nivåene og beskrevet 

det gruppen ser på som utfordringer med dagens tjenestetilbud.  Sammenfattet opplever 

arbeidsgruppen tilbudene som fragmentert og samhandling gjennom hele pasientforløpet 

som utfordrende og krevende.  Politiske og faglige føringer legger vekt på samhandling og at 

pasientene skal oppleve «sømløse pasientforløp». Dette understrekes i pakkeforløpene som 

nå er under implementering. Tjenestene selv skal ta ansvar for om pasienten eller brukeren 

får helsehjelp på rett nivå og at tjenestene er koordinerte i overganger mellom barn og 

voksen og mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten. På tross av dette mener 

arbeidsgruppen at det ligger et potensiale ifht samhandling ved å samlokalisere fagfeltet Rus 

og Psykisk helse både innenfor 1. linjenesten og 2. linjetjenesten og mellom tjenestenivåene. 

Ved å samlokalisere tjenestene innenfor rus og psykisk helse mener arbeidsgruppen en kan 

oppnå:  

 Utvikle og etablere kvalitetsmessige gode helsetilbud på tvers av tjenestenivå for å 

ivareta pasientenes og brukernes behov for et sammenhengende pasientforløp 

 I større grad sikre pasienter «rett behandling - på rett sted til rett tid» (LEON-

prinsippet) 

 Sikre samtidighet i tjenestetilbudet – innsats fra både 1. linje og 2.linje samtidig  

 Sikre samhandling rundt tjenestetilbudet med kvalitet, kompetanse og rekruttering 

både fra kommune og spesialisthelsetjeneste.  

 Bidra til at DMS blir er attraktiv arbeidsplass 

 Utvikle og drifte (nye) integrerte tjenester på tvers av tjenestenivåene 

 

6. Forslag til organisering og tjenester i nytt DMS.  

 

Psykisk helse og rus i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten består av flere 

enheter. Særlig enhet for barn, familie og helse som er presentert over består av tjenester 

som ikke bare representerer helsetjenester, herunder barneverntjenesten og 

opplæringstjenesten. De øvrige tjenester i enhet og barn, familie og helse består av 

forebyggende helsetjenester (Fysioterapi, jordmor, helsestasjon/ skolehelsestasjon og 
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psykisk helse for barn og familie).  Både psykisk helsevern for barn og unge (BUP), psykisk 

helsevern for voksne (VOP) og psykisk helse i Kristiansund kommune har samarbeid med 

barnverntjenesten. Det kan derfor tenkes at det ville oppstått hensiktsmessige synergier ved 

å samlokalisere barneverntjenesten i nytt DMS.   

 

Arbeidsgruppen anbefaler følgende tjenester fra spesialisthelsetjeneste og 

kommunehelsetjeneste i DMS:  

 Spesialisthelsetjenesten 

o Psykisk helsevern for barn og unge, BUP Kristiansund 

o Psykisk helsevern for voksne 

 Poliklinikk 

 DPS Kristiansund, døgnseksjon 

 Ambulante tjenester 

 Kommunehelsetjenesten 

o Enhet for psykisk helse 

 Rask psykisk helse 

 Psykiatrisk hjemmetjeneste 

 Aktiviseringstilbud/ dagsenter og lavterskeltilbud 

 Housing first 

 Rustjeneste 

o Enhet for barn, familie og helse 

 Forebyggende helsetjenester – fysioterapi, jordmor, helsestasjon/ 

skolehelsestasjon og psykisk helse for barn og familie 

 Barneverntjenesten 

Alle tjenester, både i 1. linje og 2. linje, understreker at tjenestene bør flyttes samtidig. Det 

er for eksempel ikke noe alternativ at døgnpost i DPS blir værende på Nordlandet for siden å 

flytte inn i nytt DMS. Dette for at tjenestene, tidlig, kan hente ut de synergieffekter som er 

beskrevet i rapporten.  
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7. Synergier og faglige ambisjoner 

Arbeidsgruppen har en klar formening om at samlokalisering vil kunne bidra til at pasienter 

og brukere vil få et kvalitativt bedre tilbud men også at det er større mulighet for at 

tjenestetilbudet i større grad oppleves som koordinerte og samkjørte ved samlokalisering.   

Arbeidsgruppen mener en kan oppnå flere og vesentlige synergier og mulighet til å utvikle 

tjenestene ved samlokalisering:   

 Utvikling av nye inter-profesjonelle, tverrsektorielle og tverrfaglig tilbud til 

mennesker med samtidig rus og psykisk lidelse.  

 Felles konsultasjonsteam mellom 1. og 2. linjetjeneste.  

 Felles inntaksvurdering i «gråsone-saker» 

 Tverrsektoriell og tverrfaglig behandlingsplan 

 Konsultasjonsteam/fagteam som interkommunalt tilbud 

 Tverrfaglige og tverrsektorielle samarbeidsmøter 

 Tilgjengelighet til somatiske helsetjenester som Lab, Rtg, EKG, ECT og legevakt 

 Kunnskapsoverføring mellom tjenestenivå som for eksempel: 

 felles interundervisning 

 felles fagdager 

 åpne fagdager som interkommunalt tilbud. 

 Lavterskel/ ad hoc konsultasjoner mellom fagpersoner i tjenestene 

 Virksomme samarbeidsavtaler som gjør overganger mellom barn og voksen og 

mellom 1. og 2. linje enklere 

 Forskning og fagutvikling ved nye tjenestetilbud  

 Sambruk av lokaler (flerbruksrom)  

 Driftsfordeler ved å drifte og vedlikeholde ett bygg 

 Bedre rekruttering pga stimulerende fagmiljø 

 Interkommunalt kompetansesenter for alle kommuner på Nordmøre og i Romsdal 
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8. Utfordringer med samlokalisering 

Gruppen er også oppmerksom på at det vil kunne oppstå utfordringer med å samlokalisere 

tjenestene. Det er ikke oss bekjent lignende (omfattende) organisering/ samorganisering 

andre steder i landet og følgelig ikke mulig å hente ut erfaringer fra andre DPS. Utfordringer 

kan være:  

 Uklare grenseoppganger mellom 1. og 2. linjetjeneste 

 Vanskelig med parkering for pasienter, foresatte og ansatte - infrastruktur 

 Utfordring med felles areal pga ulik pasientgrupper (barn-voksne, rus-psykiatri) 

 Ulike lovverk (spes.helsetjeneste og kommunale lovverk) 

 Utfordringer ifht organisering og administrasjon (eieforhold) 

 Allerede eksisterende tilbud eller planlagte tilbud som for eksempel «Familiens hus» og 

«Barneblikk» og hvordan integrere slik tilbud i nytt DMS.  

På tross av utfordringer mener gruppa at fordelene ved samlokalisering veier opp for de 

utfordringer en vil kunne møte og at godt prosjektarbeid videre vil kunne eliminere eller 

begrense aktuelle utfordringer.   

 

9. Brukerperspektivet 

 

Som rapporten peker på innledningsvis har arbeidsgruppen hatt fokus på 

«pasientverdiprosessen» eller det som oppleves som nyttig og verdifullt for pasienter og/ 

eller brukere som er i et pasientforløp, enten de mottar helsehjelp i spesialisthelsetjenesten 

eller i kommunehelsetjenesten. Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet og det er slått 

fast brukermedvirkning i seg selv har egenverdi, terapeutisk effekt og et virkemiddel for å 

forbedre og kvalitetssikre tjenesten. Det blir dermed naturlig at rapporten også peker på 

synergier med samlokalisering ut fra et brukerperspektiv.  

Flere av pasienter og brukere som mottar tjenester fra rus og psykisk helsefeltet har behov 

for koordinerte tjenester. For brukere og pasienter er det viktig med «en dør inn», men ofte 

opplever flere at de finner «feil dør». Med økende spesialisering og «silo-organisering» 

opplever pasienter og brukere en fragmentering av tjenestetilbudet med påfølgende 

opplevelse av mangel på kontinuitet i oppfølgning.  De som trenger koordinerte tjenester må 
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forholde seg til et stort antall tjenesteytere og dermed øker også behovet for koordinering.  I 

et brukerperspektiv vurderes det at samlokalisering av tjenester i rus og psykisk helsefeltet 

(både kommune og spesialisthelsetjeneste) kan bidra til at brukere og pasienter opplever 

tjenestene som mindre fragmenterte.  

 

 

10. Avsluttende anbefalinger  

Arbeidsgruppen anbefaler samlokalisering av Rus og Psykisk helse i nytt DMS. Gruppen 

mener at det ligger et stort potensiale i en samlokalisering og at en gevinstrealisering i stor 

grad veier opp for de utfordringer en vil møte på i arbeidet videre. En samlokalisering vil, i 

stor grad, kunne bidra til å svare ut det potensiale som ligger i nasjonale, regional og lokale 

føringer. Vårt perspektiv har gjennomgående vært pasientverdiprosessen som peker på hva i 

pasientforløpet som har verdi for pasient eller bruker. Utfordringer i pasientforløpet og 

uklarhet ifht hvilken tjeneste eller hvilket behandlingsnivå som har ansvar for utredning, 

behandling og oppfølgning oppleves ikke som verdifull tid for pasient, bruker, foresatte eller 

samarbeidsparter.  Med samlokalisering og med et kvalitativt godt ubygd DMS mener 

arbeidsgruppen slike hindringer kan brytes ned noe som utvilsomt vil oppleves som 

meningsfullt for pasient, bruker, foresatte og for tjenesteyterne selv. DMS kan også bli et 

viktig kompetansesenter på Nordmøre for utvikling av nye tjenestetilbud i samarbeid med 

forskningsinstitusjoner som Helseinovasjonssenteret og Høgskolen i Molde, samt bidra til å 

styrke tjenestene i randkommunene på Nordmøre og i Romsdal.  

 

Merknad: Med bakgrunn i vedtak i styret i HMR 27.03.19 valgte representanter fra 

Kristiansund kommune å ikke delta i siste og avsluttende møte. Det er beklagelig at 

Kristiansund kommune, som er en viktig aktør i realisering av nytt DMS, ikke var med i 

sluttfasen av rapporten.  

Gruppas fokus har vært våre felles brukere og pasienter og samhandling til beste for dem.  
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Forkortelser 

 AAT: Ambulant akutte tjenester 

 ACT: Assertive community treatment  - aktivt oppsøkende behandlingsteam 

 BUP: Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk  

 DMS: Distrikstmedisinsk senter 

 DPS: Distriktspsykiatrisk senter 

 ECT: Elekrokonvulsiv behandling  

 EKG: Elektrokardiogram 

 LAB: Laboratorietjenester 

 LEON-prinsippet: Lavest effektive omsorgsnivå 

 LAR: Legemiddelassistert behandling av rusavhengige 

 RTG: Røntgen 

 VOP: Voksenpsykiatri 

Grunnlagsdokument 

 Nasjonal Helse og omsorgsplan. St.meld 16 (2010-2022)  

 Nasjonal helse og sykehusplan. St.meld 11 (2015-2016) 

 Oppfølgning av personer med store og sammensatte behov (Helsedirektoratet) 

 Pakkeforløp for rus og psykisk helse (Helsedirektoratet)  

o Psykiske lidelser – pakkeforløp barn og unge 

o Psykisk lidelser – pakkeforløp voksne 

o Rusbehandling (TSB) - pakkeforløp 

 Pasient og brukerrettighetsloven  

 Primærhelsemeldingen St.mld 26 (2014 -2015) 

 Samhandlingsavtaler (rev 29.04.2015) 

 Samhandlingsreformen St.Meld nr 47 (2008-2009)) 


