
Gjelder for:……….

Nærmere beskrivelse av  tiltaket 

Tiltakene merkes med grønn skrift når de er iverksatt

Rapportering-

snivå

Planlegging av 

tiltaket 

iverksatt (dato) 2016 2017 2018

Evaluering 
(dato)

OG Tiltak 

gjennomført

Ansvarlig (arbeidssted 

og navn på 

kontaktperson)

Kommentarer 
(for eksempel vedr fremdrift, evt 

problemer/utfordringer som har 

oppstått underveis)

1 Kunnskap om hverandre

1.1 Dialogmøte: Prioritere tema rus- og psykisk helse på 

dialogmøtene.

OUS HMR: Melde inn aktuelle tema til program for dialogmøte                                                                             

Kommune: Melde inn aktuelle tema til program for dialogmøte

1.2 Årlig info.møte ved Ålesund behandlingssenter (ÅBS)

Arena for å informere hverandre om ulike tema som 

behandlingstilbud, bolig, Nav

ÅBS HMR: sørge for innkalling til deltakelse ved møte                                

Kommune: Sørge for deltakelse for aktuelle kommunale fagmiljø

1.3 Deltakelse ved møter i ROR, Orkide, SR og lokale 

samhandlingsutvalg

Arena for informasjons-utveksling slik at en sikrer at 

kommuneledere får kunnskap om fagfeltet og at 

endrings prosesser forankres på ledernivå. 

Klinikksjefer HMR: Klinikksjefer - benytte regionsråd som arnea for informasjons-

utveksling om egen virksomhet.                                                      

Kommune: Øverste ledelse sørge for at fagrådene rus- og psykisk 

helse settes på dagsorden

1.4 Oppdatere hjemmesider

Sikre at samarbeidspartnere og pasienter er kjent 

med hvilke behandlingstilbud samarbeidene enheter 

har

Klinikksjefer i HMR, 

Kommuneledelsen

HMR: sørge for å ha oppdatert informasjon om behandlingstilbud       

Kommune: Sørge for å ha oppdatert informasjon om behandlings-

tilbud

1.5 Fritt behandlingsvalg

Kunnskap om ordning med fritt behandlingsvalg. 

Konsekvens med å velge behandlingssted utenfor 

kommune, der en ikke kan forvente like god 

samhandling, må formidles av begge parter.

Alle ansatte HMR: Informere pasientene om lokalt tilbud gir det beste 

koordinerte tilbudet.                                                                      

Kommune: Informere pasientene om lokalt tilbud gir det beste 

koordinerte tilbudet.

2 Gode overganger

2.1

Pasientforløp ROP

01.01.2016 Evaluering i 

2017.

Klinikksjefer     

ledelse i Molde og 

Ålesund kommune

Pilotprosjekt startet opp i 2016 i samarbeid med HMR og 

Ålesund og Molde kommune. Godkjent prosedyregrunnlag 

januar 2016. Dedikerte personer innen HMR og 

kommunene har tildelt ulike roller. 

2.2 Rekruttering                                                        Lage 

gode praksisplasser. Sikre at studenter velger å jobbe 

innen fagområde rus- og psykiatri.

Ledelse HMR og 

kommuner

HMR: Medvirke til god kvalitet på praksisstudier                                                                                                    

Kommune: Medvirke til god kvalitet på praksisstudier

2.3 Overganger og omdømme

Sikre at epikriser og henvisninger har realistiske 

bestillinger. Hvert behandlings-nivå må selv ta stilling 

til hvilke tjenester som skal gis .

Alle som skriver 

epikriser og 

henvisninger

HMR: Opplæring om hvem som kan tildele tjenester på ulike nivå                                                                                                  

Kommune: Opplæring om hvem som kan tildele tjenester på ulike 

nivå  

2.4 Behandlingsforløp

Bedre gjensidig informasjonsutveksling mellom 

behandlere på ulike nivå under behandlingsforløp. 

Dette handler både om utsending av epikriser og 

henvisninger.

Alle behandlere HMR: "Kvalitetsheving" på henvisninger og epikriser                                                                                                   

Kommune:"Kvalitetsheving" på henvisninger og epikriser

2.5 Videreutvikle bruk av e-meldinger for å sikre gode 

overganger

Alle ansatte HMR:  Sørge for å innarbeide rutiner                                                                                                 

Kommune: Sørge for å innarbeide rutiner

2.6 Videomøterom

Etablere videokonferanserom og ta i bruk lync 

teknologi. Dette må gjøres slik at en kan samhandle 

bedre ved utskriving og innlegging.

Klinikksjefer og 

kommuneledelse

HMR: Etablere rutiner for bruk av lync og videokonferanserom                                                                                                     

Kommune: Etablere rutiner for bruk av lync og videokonferanserom 

2.7 Legevakt

Innleggelser kommer i hovedsak fra legevakt og fra 

fastleger. En ønsker i 2017 å arrangere todagers kurs 

spesielt rettet mot primærlegene  

Klinikksjefer og 

praksis-konsulenter 

(PK)

HMR: Sette av ressurser til å planlegge og arrangere kurs                                                                                                

Kommune: Legevaktansvarlig og PK skal prioritere tid til planlegging

2.8 KAD/ØHD (Kommunale akutte døgnplasser)

Fra 2017 skal pasienter med psykisk helse- og 

rusmiddelproblemer få øyeblikkelig hjelp døgntilbud i 

kommunen.

Kommuneledelse/kli

nikksjefer

HMR: Understøtte arbeidet med å etablere KAD/ØHD innen rus og 

psykisk helse                                                                                                

Kommune: Etablere KAD/ØHD innen rus- og psykisk helse i tråd med 

overordna føringer

2.9 Samhandling med frivillige organisasjoner

Oppfordring til de tre store bykommunene om å 

arrangere årlige fagkveld for de som jobber i de 

frivillige organisasjonene. Mål om å sikre at 

kommunene samhandler og legger forholdene til 

rette for dem.

Ledere i 

levekårsutvalge i de 

tre store byene

HMR: Prioritere å delta                                                                                                   

Kommune: Arrangere årlige møter

2.10 Redusere bruk av tvang

Videreføre de parts- sammensatte arbeidet som 

pågår. Her deltar også politi og fylkesmannen. En har 

årlig fagdag i vekselvis Molde og Ålesund.

Oppstart 

2015

Klinikksjefer 

Kommuneledere/ 

leder NAV

Videreføring av pågående prosjekt

2.11 Habilitering

En ønsker økt bruk av tilsyn fra habiliteringstjenesten 

når pasienter som er lett- moderat psykisk 

utviklingshemmet legges inn på akuttpost i rus- og på 

psykiatriklinikk.  akuttinnleggelser

Klinikksjefer 

Kommunal ledere

HMR: Prioritere tilsyn ved akutt innlagte pasienter                                                                                               

Kommune: Prioritere ressurser til å delta i tilsyn

2.12 Asylmottak

Samhandlingsutfordringer løses i dag innen 

eksisterende system. Ved evt endringr, må en sikre 

faglig støtte til kommunene

Ledelse HMR og 

kommuner

HMR: Være oppdatert om eventelle behov                                                                                                    

Kommune: Melde fra om behov når slike foreligger

2.13 Kompetanseheving

2.13.1 Felles fagdager for kompetanseheving og kunnskap 

om hverandre

Klinikksjefer, ledere 

DPS, ÅBS,/lokale 

samhand.utvalg og 

Fylkesmannen

HMR:Planlegge og koordinere felles fagdager                                                                                                    

Kommune: planlegge og koordinere felles fagdager

2.13.2 Gjensidig hospitering og kunnskapsoverføring Ledelse i HMR og 

kommuner

HMR: Arbeidstaker har ansvar for å skaffe seg kunnskap. Arbeidsgiver 

har ansvar for at arbeidstaker erverver seg kunnskap.                                                                                                

Kommune: Arbeidstaker har ansvar for å skaffe seg kunnskap. 

Arbeidsgiver har ansvar for at arbeidstaker erverver seg kunnskap.

2.13.3 Kompetanseheving somatikk:

Jobbe for kompetanseheving innen rus/psykiatri 

særlig innen medisin, kirurgi, barn, hjemmetjenste og 

sykehjem

Viktig at ansatte innen disse områdene inviteres inn 

til fagdager, hospitering og kurs

Ledelse i HMR og 

kommuner

HMR: Arrangere fagdag for ansatte innen somatikken. Invitere seg på 

somatikkens interne fagdager.                                                                                                   

Kommune: La ansatte innen NAV/helse- og omsorgstjenesten får 

delta på rus- og psyk. fagdager.

2.13.4 Kompetansemidler:

I rus- og psykiatrifagfeltet gjøres diagnostikk og 

behandling av terapeut.  Det er derfor viktig at der er 

økonomiske midler til faglig å ”oppdatere ” 

behandlerne .

Ledelse i HMR og 

kommuner

HMR: Avsette økonomiske midler til å delta på kompetanse-hevende 

tiltak.                                                                                                   

Kommune: Avsette økonomiske midler til å delta på 

kompetansehevende tiltak.                  

2.14 Bruke avvikssystemet systematisk for å lære av 

uønsket hendelser

Ledere og ansatte i 

HMR og kommuner

HMR: Systematisk registere og følge opp uønsket hendelser med mål 

som læring og forbedring                                                                                                

Kommune: Systematisk registere og følge opp uønsket hendelser 

med mål som læring og forbedring  

3. Likeverdige tilbud

3.1 Lik tilgang til helsetjenester innen rus- og psyskisk 

helse i hele Møre og Romsdal (MR

Partene HMR: Understøtte mål og tiltak for å sikre at innbyggere i MR får lik 

tilgang til tjenestetilbud innen rus- og psykisk helse                                                                                                  

Kommune: Understøtte mål og tiltak for å sikre at innbyggere i MR 

får lik tilgang til tjenestetilbud innen rus- og psykisk helse

3.2 Lik tilgang til ambulante akutteam i Møre og Romsdal Klinikksjefer HMR 

og øverste ledelse i 

kommunene

HMR: Sikre lik tilgang til ambulante akutt team                                                                                                

Kommune: Understøtte arbeidet rundt etablering av ambulante 

akutt team og sørge for at de blir brukt etter hensikten.

.

3.3 Lik tilgang til poliklinisk 

behandling/avtalespesialister/

Kommunepsykolog i Møre og Romsdal 

HMN/klinikksjefer i 

HMR og øverste 

ledelse i 

kommunene

HMR: Sikre lik tilgang til poliklinisk behandling/avtalespesialister                                                                                                  

Kommune: Følge opp føringer mht kommunepsykolog i kommunene

Samhandlingsstrategi for pasienter med rus- og 

psykiske helseplager 
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