Prosjektrapporter
Romsdal Regionråd 2017

Prosjektrapport fra følgende prosjekt vedlagt:




Prosjekt samhandling i ROR
Interkommunalt samarbeid – kommunenettverk i Romsdal – psykisk helsearbeid i
kommunene
Oppstartede prosjekt senhøsten 2017, ikke rapporter pr dato:
o Brannvernsamarbeid i Molderegionen
o Samarbeid om legevakt og responssenter i Molderegionen
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Prosjekt samhandling i ROR 2017
Prosjektperiode
1.1.2017-31.12.2017

Prosjektleder
Daglig leder i ROR, Britt Rakvåg Roald, har fungert som prosjektleder/koordinator i 2017.

Organisering av prosjektet
Prosjektet har vært organisert med deltakelse fra alle 8 ROR-kommunene.

Leveranser/tiltak/måloppnåelse i 2017
Prosjektet har hatt følgende tema på agendaen:





Arrangert ett samarbeidsmøter med Molde sjukehus
Sekretariat for Lokalt samhandlingsutvalg Molde sjukehus.
Reforhandling av samarbeidsavtalene
Erfaringsutvekslinger innenfor mellom annet:
o KAD-plassser
o Organisering av rus-psykiatri
o Avvikshåndtering
o Elektronisk meldingsutveksling

Status pr 31.12.17
Prosjektets medlemmer synes dette er en god måte å jobbe sammen om utfordringene innenfor
samhandlingsområdet. Mange av medlemmene deltar i Lokalt samhandlingsutvalg Molde sjukehus,
så erfaringene i 2017 viser derfor at mange av de samme sakene diskuteres i dette organet og mange
av medlemmene i ROR samhandling deltar også i Lokalt samhandlingsutvalg Molde sjukehus. Derfor
bestemt vi høsten 2017 at møtene i ROR-samhandling avvikles i etterkant av møtene i Lokalt
samhandlingsutvalg Molde sjukehus.

Økonomisk status
Prosjektet fikk i 2013 fått nasjonale midler tilsvarende 1 million kr til videre drift. Dette benyttes i
nettverksarbeidet. Prosjektet har noen midler igjen, pr 31.12.17. kr 233 137.-.
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Prosjektets planer i 2018




Nettverket vil møtes i forbindelse med Lokalt samhandlingsutvalg Molde sjukehus sine møter
Nettverket skal avvikle to samarbeidsmøter med Molde sjukehus i samarbeid med Lokalt
samhandlingsutvalg Molde sjukehus
ROR skal være sekretariat for Lokalt samhandlingsutvalg Molde sjukehus.

Britt Rakvåg Roald (sign)
Prosjektleder/koordinator
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INTERKOMMUNALT SAMARBEID KOMMUNENETTVERKET I ROMSDAL

- PSYKISK HELSEARBEID I KOMMUNENE
Prosjektperiode
Prosjektperiode
Prosjekt leder
Prosjektstyring/organisering
Budsjett
Finansiering

2017
Kommunenettverket for psykisk helse v/
Thore Folland og Ragnhild Naas
Kommunenettverket for psykisk helse
Prosjektskjønn fra Møre og Romsdal Fylke +
finansiering fra deltakerkommunene

Leveranser/tiltak/måloppnåelse i 2017
Kommunenettverket er blitt en vesentlig møteplass for personell som arbeider i små og store
fagmiljø. Fokuset på kompetanseutvikling gir et faglig «tilskudd» for alle som deltar på
møtene. I tillegg er det nyttig å holde seg oppdatert i forhold til aktuelle saker og hendelser
som kan få konsekvenser i det psykiske helsearbeidet i kommunene.

Status pr 31.12.17
Thore Folland gikk av med pensjon ila sommeren -17, og på møtet i kommunenettverket 9.
juni ble Ragnhild Naas valgt som ny leder. Kommunenettverket i Romsdal hadde 8 møter i
2017 med fokus på psykisk helsearbeid i kommunene og hva som kan påvirke dette.
Deltakerne formidler hva man mener er viktig kunnskap om praksis og hva som kan være
nyttig kunnskap i utviklingen av fagfeltet.
I tillegg har vi i samarbeid med Høyskolen arrangert en fagdag 9 mai der tema var :
«Psykofarmakologi» v John Olav Roaldset og «Endring av kommunale psykisk helse- og
rustjenester» v Trude Lønning og Dagrunn Sømme fra Mestringsenheten Sandnes
kommune.
Ulike tema i sakslisten for 2017 har vært:
 Økende forventninger til kommunalt psykisk helsearbeidet og at det generelt kommer
til å bli stilt større krav til kommunene framover.
 Bruk av tilbakemeldingsverktøy FIT (Feedback-informerte tjenester).
 Handlingsplan «Vold i nære relasjoner».
 Bruk av KAD-senger.
 Kommunesammenslåinger.
 Kompetansehevingsprogram om traumebehandling.
 RPH- Rask psykisk helsehjelp- etableres i Rauma og Eide/Fræna- utvikle samarbeid
med Molde.
 Føniksalliansen- v Mental helse.
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Orientering fra krisesenter for Molde og omeng IKS v Ingerid Horsgård og Janne Kari
Svergja.
Orientering om den nye organiseringen av psykiatri- og rus-behandling i Helse Møre
og Romsdal, spesifikt Nordmøre og Romsdal v Stein Pettersen.
Forskjeller mellom ACT og FACT, v Inger Morsund og Bjarne Midttømme.
Litteratur- ny bok om recovery av Marit Borg og Alan Topor.
Pakkeforløp innen psykisk helse.
John Rottem, leder for ambulante tjenester kom og informerte oss om de ulike team
som helseforetaket har i vår region
Cato Innerdal og Yngve Cappelen snakket om endringer i lov om psykisk helsevern
og meldeplikt til barnevern
Mary informerte om «Utviklingsplan for helse Møre og Romsdal 2019-2020.
Endringer både av organisasjon og ledelsesstrukturer i de ulike deltakerkommunene
blir diskutert i nesten alle møter. Disse temaene har vesentlig betydning for hvordan
praksisen i tjenestene utvikles og hvor vellykket brukernes møte med våre tjenester
blir.

Økonomisk status
I 2017 ble det brukt kr 14.141,- på fagdagen 9.mai.

Prosjektets planer i 2018








Besøk fra Napha med info om kunnskapsbase
Evaluering / informasjon om de ulike ambulante team fra helseforetak.
Eldre, ensomhet og psykisk helse.
Kommunereform Nesset- Molde- Misund.
Hvordan komme i gang med forskning?
Innhold/tilbud ved det nye sykehuset.
Stadig yngre brukere, hvilken kompetanse kreves?

Ragnhild Naas
Molde, 9.01.2018

5

