
Kommentar til Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF 2019-22 og utsikter mot 2035 

 

Ad 2.10.6.2: 

Det er nevnt at APHBUsikter mot å utvikle spesialiserte tilbud for lavfrekvente sykdommer, for 

eksempel psykoseteam, «noe som vil bety en funksjonsdeling mellom seksjonane». 

Vi har drøftet dette i overlegegruppen og i felles legemøte UPS/BUP Ålesund og Volda, og ser heller 

for oss en ressursgruppe på tvers av seksjonene, som kunne konsulteres via LYNC og som kunne 

hjelpe poliklinikkene/ev. kommunene å utvikle et tilbud nær pasienten, i hans/hennes omgivelser. 

Videre er det nevnt at tilbudet i døgnseksjonen må være mer sammenhengende, og at fysisk nærhet 

mellom det akutte døgntilbudet og klinikk for psykisk helse og rus sitt døgntilbud ville være gunstig 

for faglig utvikling og ressursbehovet for begge fagmiljøene. 

Denne tanken støttes av legegruppen, og en etterlyser konkrete planer for samlokalisering. På UPS 

har vi i flere år sett at vi driver på kanten av forsvarlighet ifht at vi ikke kan tilkalle hjelp fra andre 

psykiatriske sengeposter i akutte situasjoner , og vi har sett at pasientene ikke får et likeverdig tilbud, 

bl.a. hva gjelder lab.-tjenester og tilsyn fra somatikken. Også tilsyn fra vakthavende lege fra 

voksenpsykiatrien blir nedprioritert pga avstanden.   

Etter mangeårige diskusjoner bør det her innledes konkrete steg for å få til en samlokalisering. 

 

Ad 2.10.6.3.:  

«sikre rekruttering og stabiliserting av diagnoseansvarlig personalet i phbu» 

Hva gjelder UPS har en sett at sammenlignet med andre ungdomspsykiatriske sengeposter, så har 

UPS en svært få behandlere per antall senger. Dette tallet bør justeres opp som ledd i 

kvalitetssikring/faglig utvikling og i rekrutteringen (rekrutteringsproblem/problem med å holde på 

behandlere har bl.a. sammenheng med overbelastning). 

 

Ad 3.2 

«2. Vi rekrutterer, utviklar og held på kompetent personell» 

U.t. har sett at BUP poliklinikken ikke klarer å holde på kompetent personell pga en ikke 

konkurranse-dyktig lønn. 
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