
 

Høringsuttale ledergruppe PHBU, Helse Møre og Romsdal HF 
 
 
I høringsbrevet bes det om særlig tilbakemelding på følgende punkt: 
 
1. Gir faktagrunnlaget ei god fremstilling av dagens situasjon? 
Arbeidsmiljøundersøkelsen omtales generelt under punkt 2.4.3. med en positiv samlet utvikling 
for hele helseforetaket. 
 
I avdeling psykisk helsevern for barn og unge så vi et motsatt bilde.  De ansatte ga tydelig 
tilbakemelding på høy arbeidsbelastning og manglende mulighet til å påvirke egen 
arbeidshverdag, noe som har betydning for motivasjon og arbeidsglede. 
 
2. Er utviklingsdrivarane og endringsfaktorane for utviklinga i helsetenestene tilstrekkeleg 
belyst?  
3. I planen er det satt opp nokre prioriterte innsatsområde innanfor dei ulike perspektiva 
(klinikknivå, føretaksnivå og samhandling). Er det andre områder som bør løftast fram for å 
sikre framtidsretta pasientbehandling?  
 

3.1. 
Psykisk helsevern skal være et tydelig satsingsområde, dette går frem både av nasjonal 
sykehusplan og styringsdokument. Regjeringens uttalte strategi er å prioritere tilbudet 
til mennesker med psykiske vansker/lidelser både i kommunen og i 
spesialisthelsetjenesten. Spesielt barn og unge med psykisk lidelse skal være i fokus i 
den videre utviklingen av helsetjenesten (se for eksempel årets oppdragsdokument, 
lokal sykehusplan og regional psykiatriplan). 
Dette gjenspeiles i de prioriterte satsingsområdene kommunene har valgt sammen med 
spesialisthelsetjeneste i utviklingsplanarbeidet. Både «barn og unge» og «psykisk helse 
og rus» er sentrale satsingsområder i samhandlingsperspektivet. 
At helseforetaket i sitt foretaksperspektiv velger å ikke prioritere psykisk helsevern er 
ikke i samsvar med nasjonale føringer og med uttalt bestilling fra våre kommunale 
samarbeidspartnere.  
Tilbudet til barn med psykiske lidelser kommer i skyggen av andre prioriteringer. 
Tilbud til de mest alvorlig og akutt psykisk syke barn og deres pårørende består av èn 
sengepost i fylket (UPS) kombinert med et godt utbygd poliklinisk tilbud i de 4 byene. 
Med èn akutt sengepost i fylket er forutsetningen for å kunne gi et sammenhengende og 
godt tilbud at ambulante tjenester knyttet til den enkelte poliklinikken er godt utbygd. 
Dette krever at helseforetaket satser på disse tjenestene.  

 
4. Vil tiltaka som er skissert i kapittel 6 være med på å møte utviklinga i helsetjenestene? Er det 
andre tiltak som bør løftast fram i planperioden?  
 

4.1. 
De fleste av de beskrevne tiltak belyser hovedsatsingsområder for avdeling PHBU og 
støttes. 



 

 
Følgende tiltak er ikke forankret i avdelingen og det er ikke utredet faglige argument 
for/imot en fysisk sammenslåing: 
«Fysisk slå saman familieeininga og akutteininga, for å sikre eit meir samanhengande tilbod for dei mest 
alvorleg sjuke pasientane og familiane.» 

 
Vi foreslår at følgende tas inn i utviklingsplanen på bakgrunn av faglig utviklingsarbeid i 
avdelingen og forankring i avdelingens kompetanseplan:  

 
Utrede felles driftskonsept og faglig strategi for tett samarbeid mellom de 2 enhetene i 
døgnseksjonen. Dette for å sikre mer sammenhengende tilbud der våre pasienter skal 
kunne nyttiggjøre seg kompetanse på akutte problemstillinger og bli møtt med en 
grunnleggende familiebasert tilnærming. Det samlete tilbudet fra poliklinikk, 
familieenhet og akuttenheten er viktig for å opprettholde og videreutvikle det 
komplekse utrednings- og behandlingstilbudet som våre pasienter trenger. 
 
4.2. Innspill til formulering 2.10.6.2. 
 
«I framtida skal ein framleis tilby tverrfagleg generalist-tilnærming, i tillegg til å utvikle spesialiserte tilbod 
til pasientane med dei mest alvorlege og til dels lågfrekvente sjukdommane, t.d. psykoseteam, noko som 
vil bety ei funksjonsdeling mellom seksjonane.» 
 

Formuleringen kan tolkes dithen at det er planlagt å funksjonsfordele 
kompetanseutvikling på psykosebehandling. Dette er ikkje planlagt og vi forslår følgende 
formulering: 
 
«I framtida skal ein framleis tilby tverrfagleg generalist-tilnærming, i tillegg til å utvikle spesialiserte tilbod 
til pasientane med dei mest alvorlege og til dels lågfrekvente sjukdommane. I hvert tilfelle må 
funksjonsdeling mellom seksjonane vurderast.» 

 
 
4.3. Innspill til «Handlingsplan for klinisk samhandlingsutvalg for barn og unge» 
 
I forbindelse med innføring av nasjonale pakkeforløp for psykiske lidelser etterlyser vi 
gjensidig forpliktelse til implementering av pakkeforløpene. Dette inkluderer oppretting 
av koordinator, både innen helseforetaket og på kommunalt nivå. 

 
5. Satsingsområda og prioriteringane i utviklingsplanen må vere innanfor dei økonomiske 
rammene vi forventar å ha i åra framover. Vil det vere andre satsingsområde eller prioriteringar 
som bør gjerast for å sikre dette?  
 
 
 
Avdelingsråd 
Psykisk helsevern for barn og unge 
 

 


