
 
  

 

 

 Psykisk helse- og rustjenester 

Referat brukerutvalgsmøte  
Psykisk helse- og rustjenester 

 
Tidspunkt/sted: 
15.03.2021, Kirkebakken 4, Aktivitetshuset 

Tilstede: 

Rune Godø, Alex Hoem, Ann Sissel M. Nedberg 

Fravær: 

Gro-Anita Mundal 

 
 

Saksnr. Saker Ansvar/oppfølging 

1. Gjennomgang referat fra sist møte;  
Besøk og informasjon på møteplassen på 
Midsund er gjennomført. 
Fortsatt problem med tilganger i Visma. Ann 
Sissel tar ny kontakt med lønn. 

Ann Sissel 

2. Ettervern rus; Ansettelsesprosessen av 
ettervernkonsulent er i gang.  
 
Arbeidsgrupper er i gang med utvikling av 
ettervernsprogrammet. 
Alex minner om viktigheten av at 
treningstilbud og fysiske aktiviteter blir lett 
tilgjengelig raskest mulig i en 
ettervernsfase. Dette kan motvirke 
tilbakefall. Tjenesten har både 
treningsterapi og Gatefotfall. Flere 
aktiviteter kan bli en del av 
ettervernsprogrammet. 
 

 

3.  Informasjon fra enhetsleder om at Helse- 
omsorgsplanen skal behandles i 
kommunestyremøtet i juni. Planen legges ut 
på høring i løpet av mars. Brukerutvalget 
oppfordres til å sette seg inn i planen og 
komme med innspill.  

 

5. Informasjon fra enhetsleder om ny 
ungdomssatsing, Fact- ungteam. Dette er et 
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oppsøkende oppfølgings- og 
behandlingsteam for ungdom med 
funksjonssvikt på flere områder med behov 
for langvarig/sammensatt oppfølging. 
Aldersgrense for inntak i teamet er 12-18 
år, med oppfølging inntil 24 år.  

6. Erfaringskonsulenter - Alex etterlyser flere 
erfaringskonsulenter i behandlingstilbud, og 
minner om at brukere har god nytte av 
støtte og råd fra tidligere brukere. Det blir 
opplyst at psykisk helse -og rustjenester har 
to ansatte erfaringskonsulenter i tillegg til 
andre med brukererfaring. Tjenesten støtter 
at dette er viktig. 

 

7.  Tilgjengelig tilbud til for hele Molde 
kommune -  Rune reiste spørsmål om 
hvordan brukere i utkantene av Molde kan 
delta i aktiviteter i sentrum. Flere forslag ble 
diskutert som felles transport, henting på 
ferge o.l.  

Aktivitetshuset 

8. Møtet ble avsluttet med kake og samtale 
med andre besøkende på Rosestua kafé. 
Det ble foreslått turer for brukere til ulike 
deler av kommunen.  

Aktivitetshuset 

9. Neste møte 6.09.21 kl.15.00-16.30 på 
aktivitetshuset Kirkebakken 4. 

 

 
 

 


