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 Namn Møtt 

Representantar Andreas Hals, Gudrun Karlsen, Anne G Mogstad,Ellen 
Engdahl, Geir Nielsen, Gunhild Eidsli, Ingeborg J. 
Dyrnes, Joakim Varvin, Kjetil Leirbekk, Ragnhild 
Kleive, Siri H.Vangen, Siv Iren Stormo Andersson 
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Sak 1 )  

Kartlegging av tilbud om rask psykisk helsehjelp i kommunene  
Vedtak i Overordnet samhandlingsutvalg 25.11.20 

 
« Sak 19/2020: Rask psykisk helsehjelp v/ Magne Sellereite Ålesund 
kommune  

            Vedtak:  
            Overordna samhandlingsutval tek orienteringa til vitande  

Overordna samhandlingsutval ber om at dei lokale samarbeidsutvala kartlegg 
kva for kommunar som har etablert dette tilbodet i opptaksområdet» 
 
Kun Kristiansund kommune har etablert rask psykisk helsehjelp etter kriterier 
og har sertifisert personell.  
Alle de andre kommunene på Nordmøre har lavterskeltilbud innen psykisk 
helsevern og Sunndal kommune har to ansatte som har gjennomført 
sertifisering.  
Kommunene har ingen planer om etablering av dette tilbudet og påpeker at 
nåløyet for å komme inn på videreutdanning innen kognitiv terapi er vanskelig.  
 
Vedtak: Lokalt samhandlingsutvalg sender saken tilbake til overordna 
samhandlingsutvalg og ber om at de følger opp ovenfor Norsk forening for 
kognitiv terapi ( NFKT) for å se på om utdanningen kan gjøres mer tilgjengelig 
og gjennomførbar for kommunene.  
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  Sak 2)        
             Møteplan 2021 
           
             Fredag 12.02.21  kl 10-12 
             Fredag 07.05.21 kl 10-12 
             Fredag 20.08.21 kl 10-12 
             Fredag 26.11.21  kl 10-12 
 
          
Sak 3 )  
         Diskusjonssak – etablering av Helsefelleskap, hvordan gå fra parter til                        
partnere (viser til utsendt refleksjonsnotat ) 
 
  Runde «rundt bordet», alle ga sin tilbakemelding på hva en tenker med    
partnerskapsjobbing. 
Vedtak som kom fram etter diskusjon er at en på møtet i februar 2021 går gjennom 
innmeldte avvik og ser på problemområder. Utfordrende at HMR ikke skriver avvik på 
kommunene i samme omfang som kommunene gjør, bildet kan derfor bli noe ensidig  
 
             

  
 

 
 

 


