
Etablering av kommunenettverk 
29. januar 2008 

•Hensikten med å danne et kommunenettverk 

 

•Presentasjon av de ulike deltakerne og det psykiske helsearbeidet i 
kommunen. 

 

•Hvordan skal nettverket fungere og hvordan skal vi arbeide videre? 

 

•Er det ønskelig at andre skal delta i dette nettverket? 

 

•NAPHA og Høgskolen i Molde.  

 

•Utfordringer for kommunene i forbindelse med omorganiseringen av 
det psykiske helsevernet i Nordmøre og Romsdal. 

Presenter
Presentation Notes
Hensikten:Å være i dialog med personer med noenlunde samme erfaringsbakgrunn.Å oppleve forståelse for ”særegne” problemstillinger.Kunnskapstilgang og oversiktSe seg selv i en større sammenhengÅ bli kjent med hverandres arbeidforhold



Kommunenettverket i Romsdal  
Deltakende kommuner samsvarer med DPS-Molde sitt geografiske 

ansvarsområde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Øvrige deltakere: Høgskolen i Molde (2) og Klinikk for voksenpsykiatri(2) 
 
Observatør: Fylkesmannen i Møre og Romsdal(1) 
 
Veileder/Smarbeidspartner: NAPHA (2) 
 
 
 
 

Molde 24 795 

Fræna 9 336 

Rauma 7 413 

Sunndal 7 289 

Vestnes 6 506 

Eide 3 382 

Aukra 3 196 

Nesset 3 074 

Gjemnes 2 599 

Midsund 1 952 



Målsettingen for kommunenettverket: 
 Hovedmålet for kommunene i nettverket er å legge til rette for at 

mennesker med psykiske vansker får et mest mulig verdig liv og 
tilbud om mest mulig like tjenester uansett bosted.  

 
 
 Nettverket har til hensikt å finne mulige samarbeidsområder, utvikle 

samarbeidsformer, gjøre felles utviklingsarbeid, samt være til støtte 
for hverandre i dette arbeidet. Det å finne gode arbeidsmåter både 
på individplan og systemplan i den respektive kommunen vil ha 
hovedfokus.  

 
 Det vil samarbeides om å finne gode samarbeidsordninger i forhold 

til den psykiatriske spesialisthelsetjenesten, som er en av de 
viktigste samarbeidspartnerne i det psykiske helsearbeidet. 



Struktur for kommunenettverket  
 

• For at nettverket skal være effektivt må vi ha kontinuitet i møtene. Deltakelsen 
må prioriteres høyt. 

– Et fungerende nettverk utvikler en følelse av eierskap. Det er med på å sikre videre 
prosess.  

– 6 – 8 kommuner har greier å prioritere nettverket høyt. 
 

• Møtefrekvens hver 4. uke i 3 timer. Halvårig møteplan helst med hovedtema for 
hvert møte.  
 

• Fast møtested. 
 

• Møtene forberedes med innkalling og saksliste, møteledelse og referat. 
– Arbeidsoppgavene kan fordeles, men fast ledelse og referat. 

 
• Nettverket er satt sammen av personer med ulike arbeidsfelt knyttet til det 

psykiske helsearbeidet.  
 

• Høgskolen i Molde gir energi til nettverket. 
– Ser viktigheten for bredden i dialogene  
– Fokuserer kunnskapsformidling  
– Utfordrer til forskningsarbeid. 

 
 



Struktur for kommunenettverket (forts.) 

• Det er mulig å knytte ressurspersoner til nettverket ut fra aktuelle behov og 
interesse.  
 

• Oppfølging av NAPHA  
– Knytte forbindelse til et nasjonalt kompetansesenter 
– Innhente info om spesielle temaer  
– Få tilbakemelding på driften av kommunenettverket.  
– Ser nærmere på hvordan nettverkene fungerer som lærings- og utviklingsarena. 

 
• Knyttet til ROR (Romsdal regionråd) 

– Forbindelseslinje til rådmann- og ordfører-nivået  
– Annerkjennelse av ledernivået i kommunene 

 
• Informasjon om arbeidet i møtene. 

– Utsendingsliste for referater og annen info til andre som arbeider i det psykiske 
helsearbeidet. 

 



Kompetanseutvikling 
• Gjennom deltakelse håper vi at hvert møte gir 

kompetanseheving 
• Ulike prosjektutarbeidelser 

• Kompetanseprosjektet 
• ROR-søknad 
• Organisasjonskartlegging 

• Arrangement av seminarer i samarbeid med 
andre 

• Oppstartsseminar  
• Konferanse «se og bli sett» 09 
• Konferanse om psykisk helsearb./Samhandlingsreformen 
• Recovery m/ Alain Topor og Odd Volden 

• Deltakelse fra Høgskolen i Molde og NAPHA. 

 



Saksliste den 13. januar 

1. Eventuelle kommentarer fra siste referat 

2. Samhandlingsreformen i din kommune 

3. Informasjon om ACT-team 

4. Kommunalt psykisk helsearbeid relatert til NAV sitt 

virkeområde. 

5. Kartleggingsprosjektet 

6. Eventuelt 



Nettverkets nytte og utfordringer for deltakerne 
– Lære av erfaringer fra andre kommuner 

 
– Innhente støtte for sitt arbeid fra kollegaer 

 
– Prosess som kan utvikle roller og identitet, bevisstgjøring 

av eget arbeidsfelt og egen praksis. 
 

– Å levere problemstillinger inn i nettverket kan gi nye 
perspektiver og løsningsformer. 
 

– Nettverket kan ha betydning for praksis og samhandling 
mellom kommuner - konklusjonene i møtene bør refereres 
til kommuneledelsen og Fylkesmannen. 
 

– Belyse ulike sider av felles utfordringer  



Sentrale problemstillinger for vårt nettverk. 

• FOREBYGGING 

• BOLIG  

• ØKONOMI 

• OPPFØLGING AV PERSONER MED STORE BEHOV FOR 
SAMMENSATTE TJENESTER  

• ORGANISERING OG INNHOLD AV TJENESTER  

• SAMARBEID OG SAMORDNING  

• REKRUTTERING OG KOMPETANSE  

• BEGREPSAVKLARINGER 
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