
APS er organisert under Avdeling for Alderspsykiatri og Voksenhabilitering, Helse Møre og Romsdal. APS dekker 17 kommuner på Sunnmøre. 
Innbyggertallet på Sunnmøre 128 060  (SSB 2014). 23 291 over 65 år. 

APS består av:
POLIKLINIKK DØGNPOST

- 80 prosent av de polikliniske konsultasjonene skjer ambulant. 
- Over 300 henvisninger per år. 

APS poliklinikk
•  Psykiatriske og geriatriske sykepleiere/ fagkonsulenter.
• 1 overlege, spesialist i psykiatri
•  1 overlege, spesialist i psykiatri / alderspsykiatri 
• 1 psykologspesialist
•  Sekretær 

Personer over 65 år med psykiske lidelser 
og demens*: 
•  affektive/ angstlidelser
•  psykoser
•  personlighetsforstyrrelser 
•  rusproblematikk 
•  kognitiv svikt/ demens 
•  yngre pasienter med demens 
•  tilpasningsforstyrrelser / 
 livsfaseproblematikk   
  *  økende oppmerksomhet på personer med 
 minoritetsetnisk bakgrunn.

•  utredning og behandling* 
•  veiledning til førstelinjetjenesten 
•  veiledning med videokonferanse 
 i Vanylven
• psykoterapi/ gruppeterapi/ 
 støttesamtale / psykoedukasjon
•  tilbud for pårørende
•  innleggelse ved APS sengepost når 
 polikliniske tilbud ikke er tilstrekkelig
 * APS samarbeider med geriater ved ukentlige møter.
   Nevrolog involveres ved behov.  
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Pasientgruppe 
•  fi re prosent av alle henvisninger til 
 Alderspsykiatrisk seksjon per år.
•  Hjemmeboende og  pasienter ved 
 institusjon likt fordelt
•  Økt multimorbiditet i tillegg til ulike 
 typer av kognitiv svikt og demens
• Dårlig toleranse for stimuli knyttet til 
 lang reisevei.

Herøy kommune - Fakta
•  lokalisert til ytre Søre Sunnmøre
•  den femte største kommunen ut i 
 fra innbyggertall (8355). 
•  60 km fra Ålesund sykehus. 
•  1,5 time reisetid hver vei fra APS 
 inkludert fergestrekning. 
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Planer 2014
•  Erfaringene fra Herøy vil danne grunnlaget for et nytt prosjekt med oppstart høsten 2014
•  Prosjektet inkluderer sju kommuner på Søre Sunnmøre (Sjustjerne) og vil bidra til 
 optimalisering av tilbudet for vår målgruppe
•  Alderspsykiatrisk seksjon har fått tilskudd fra midler til samhandlings- og 
 forbedringsprosjekter 2014 for å utvikle denne modellen
•  Det planlegges videre forskning / følgeforskning knyttet til prosjektet

Utfordringer
•  Planlegging- koordinering- dokumentasjon. 
•  Sårbarhet ved fravær 
•  Avslutning av saker 
•  Rolleavklaring mellom alderspsykiatri, geriatri og nevrologi.

Konklusjon
•  Nærmere tilgang til spesialisthelsetjenesten som har vært til fordel for både pasienter og pårørende  
•  Koordinators rolle har vært sentral med tanke på lokal forankring  
•  Økt kompetanse i kommunen
•  Mer nøyaktig diagnostisering samt rask, adekvat og kompleks behandling
•  Reduksjon i antall innleggelser ved psykiatrisk avdeling 

Antall henvisninger fra Herøy kommune per år.Gjennomsnittlig fordeling av innleggelser og poliklinisk behandling 
blant alle pasienter henvist fra Herøy kommune.

Alderspsykatrisk seksjon, Sunnmøre (APS) etablert

Målgruppe Tilbud

Oppstart av faste VIRKEDAGER i Herøy kommune
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•  Pasientene er ofte preget av multimorbiditet i tillegg til kognitiv svikt eller demens
•  Lang reise har negativ påvirkning på pasientens helsetilstand
•  Vansker med å møte til konsultasjon ved poliklinikken

Ut fra geografi sk lokalisasjon og pasientens behov for optimal alderspsykiatrisk behandling, ble det startet et prosjekt mellom 
Alderspsykiatrisk seksjon og Herøy kommune i perioden 2010-2013 i tråd med Samhandlingsreformen. 

Kommunal koordinator

APSPersonal / lege Kommunal koordinatorPasient / pårørende APS team 

EGGESBØNES

MYRVÅG

Samarbeidsmodell mellom Alderspsykatrisk seksjon ved Ålesund sykehus og Herøy kommune
Dymitr Melchisedekow, overlege, Anne Starheim, teamleder, psykiatrisk sykepleier.

APS dekker 
17 kommuner
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