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Namn
Kari Marie Remø
Nesseth
Åse Helene Gjærde
Tor Rune Aarø
Hans Bjørn Vikhals
Liv Ingjerd Holten
Elisabeth Iversen
Berit Aasen
Marry Holsbøvåg
Regina Steinberger
Stian Endresen
Ingrid Løset
Torill Bøe
Ann-Helene Skare

Arbeidsstad
Klinikk for psykisk helse og
rusbehandling HMR
Klinikk for psykisk helse og
rusbehandling HMR
HR-avdeling
DPS Nordmøre og Romsdal
Surnadal kommune
Kristiansund kommune
Hareid kommune
Eide kommune
Ålesund kommune
Ulstein Kommune, HMR
Brukarutvalget HMR
Brukarutvalet HMR
Brukarutvalet HMR

Stillingstittel
Avdelingssjef TSB Ålesund og Molde
Seksjonsleiar avdeling for
Sjukehuspsykiatri Sunnmøre
Hovudtillitsvalt
Avdelingssjef
Ruskonsulent
Enhetsleder psykisk helse
Kommunalsjef
Psykiatrisk sjukepleiar
Virksomheitsleiar psykisk helse og rus
Fastlege og Praksiskonsulent
Leiar
Medlem
Vara

 Omkring en sjettedel av den voksne befolkningen har til enhver tid psykiske helseproblemer
og/eller rus- og avhengighetsproblemer.
 Redusert livskvalitet, sykefravær, uførepensjon og økt dødelighet, samt følger for familie og barn,
er blant de viktigste følgene av psykiske helseproblemer og rusmiddelproblemer.
 Helseutfordringer knyttet til rus- og psykisk helseplager har fått mye oppmerksomhet på
nasjonalt nivå i lang tid og er prioriterte områder i Nasjonal helse- og sykehusplan (2015-2016).
 Målet for psykisk helsetjenester og tjenester på rusfeltet er å fremme uavhengighet,
selvstendighet og evne til å mestre eget liv

Og da… må tjenestetilbudene bygges ut og utvikles nærmest mulig der pasient og
pårørende lever og bor.

Meld.St. 26, 2014-2015

 Samhandlingsreformen legger til grunn at kommunene skal ta større ansvar for
behandling og oppfølging av pasienter også innen psykisk helse og rus.
 De siste årene har det skjedd en ønsket utvikling med færre senger i
spesialisthelsetjenesten og mer behandling foregår i kommunene. Endringen er
etisk, faglig, politisk og økonomisk begrunnet, men følges av utfordringer knyttet
til den økte oppgaveoverføringen fra spesialisthelsetjenesten til kommunene.
 En gruppe av pasientene har både psykiske og rusrelaterte helseplager. Mange i
denne pasientgruppen har også tilleggsutfordringer i form av atferdsproblem,
utøving av vold og trusler, somatiske helseplager, nedsatt kognitiv fungering,
språkvansker eller psykisk utviklingshemming. Denne pasientgruppen består av få
brukere i hver kommune, men pasientgruppen bruker svært store deler av de
faglige og økonomiske ressursene både i kommunene og innen
spesialisthelsetjenesten.

1. Fragmentert tilgjengelighet på tidspunkter som ikke er
tidspunkt for å fremme samarbeid.
2. Pårørende blir ivaretatt som del av pasientbehandling, og
delvis som egen målgruppe.
3. Brukermedvirkning - mangler likt system for fortløpende
tilbakemeldinger fra pasientene/brukerne i ulike deler av
systemet.

1. Samhandling og kompetanseutvikling gjennom
prosjekter i fellesskap mellom spesialisthelsetjeneste og
kommune. Med særlig fokus på veiledning og kvalitetssikring av
tilbudene. – forvern, behandling, overganger og
oppfølging/ettervern/rehabilitering
2. Pårørende må oppfattes som egen målgruppe. Behovene må
ivaretas gjennom veiledning, informasjon og behandling.
3. Et felles system for kontinuerlig tilbakemelding fra
pasientene/brukere.

