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Protokoll styremøte 17.09.2019 Kl.15.00 – 16.30. 
Scandic Hotell Alexandra Molde. 
 
 
Til stede:        Anna Margrethe Drægebø Moe, Irene Sundholm, Per Gimnes, 

Oddrun Beyer Holm og Mathilde Hofseth Skorpen. 

Forfall:           Arild Kvamme og Maria Mindestrømmen. 

 

Fra adm.:      Åshild Sivertsen 

 

 Sak 73/19 Godkjenning av innkalling, sakliste og protokoll. 

 73.1 Godkjenning av innkalling og sakliste. 

 Vedtak: 

 

Innkalling med sakliste godkjent. 

  73.2 Godkjenning av protokoll fra 21.08.2019. 

 Vedtak: Protokollen godkjent. 

  

Sak 74/19 Framdrift/prioritering av tiltak i handlingsplanen. 

 a)Med bakgrunn i Mental Helses kjernesaker vil vi gi høringsuttalelse i offentlige 

saker.  

Tvangslovutvalet har gitt sin innstilling til ny tvangslovgivning – 

Tvangsbegrensningsloven som er sendt ut på høring. Lovforslaget innebærer at 

følgende lover oppheves og samles i et felles lovverk:  

• Psykisk helsevernloven • Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A • Helse- og 

omsorgstjenesteloven kapittel 9 • Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 10.  

Lederen av tvangslovutvalget har uttalt at dette er den største lovreformen på 

psykisk helsefelt siden 1848. 

Administrasjonen i Mental Helse har gjort en oppsummering av forslaget, slik at en 

ikke trenger lese hele NOUen på over 800 sider. Lovutkastet er omfattende, og vi 

kan velge ut det vi anser som mest sentralt i lovutkastet. Svarfrist til 

administrasjonen er 10. november.  

 

Arbeidet kan legges opp som kurs og innmeldes som studiearbeid. 

 

b) Synliggjøring, skolering og økt samarbeid mellom lokallagene. 

Under sak 2/19 ble følgende vedtak fattet: «Det bør arrangeres kurs med julebord i 

november der bl.a. rettigheter for kronikere, synliggjøring, e-post og styrearbeid bør 

vurderes som tema. Kostnadssiden tas stilling til når kurset planlegges.»  

Ovenstående punkt ble summert opp etter innspill fra lokallagene.  

Innen rimelig tid vil en få revidert organisasjonshåndbok, og det kan være tjenlig å 

vente med kurs i styrearbeid til den foreligger. Ellers kan det være ulike måter å 

legge til rette for/organisere kurs i nevnte tema. Det kan skje ved at 2-3 lokallag går 

sammen, fylkeslaget kan stå for desentraliserte kurs eller alle lokallag blir invitert til 
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felles kurs. 

Vedtak: a) Styret oppnevner Per Gimnes og Ingrid Løset til å utarbeide en høringsuttalelse. 

Gruppen blir utvidet med et medlem om mulig. 

b) Styret tar sikte på å arrangere kurs med julebord for lokallagene i november 

eller desember med styrearbeid som tema. 

 Egenandel blir satt til kr 900,- pr.deltaker. 

  

Sak  75/19 Referat- og orienteringssaker.  

 

75.1 Fadderne rapporterte. 

Det ble rapportert fra Mental Helse Sunndal, Mental Helse Molde, Mental Helse 

Stranda, Mental Helse Skodje/Ørskog og Mental Helse Volda/Ørsta. 

 

75.2 Revitalisering av lokallag i Kristiansund. 

Organisasjonsrådgiver Sølvi Hagen og Anna Margrethe Drægebø Moe vil begynne 

arbeidet med ny oppstart av lokallag i Kristiansund. 

 

75.3 Rettighetsutvalg. 

I tråd med Handlingsplan for 2019 har Mental Helse satt ned et rettighetsutvalg som 

skal jobbe med juridiske og praktiske sider knyttet til tvang. Under sak 37/19 spilte 

styret inn forslag til medlem. Rettighetsutvalg er valgt og består av Øystein Høiby, 

Aina Rugelsjøen, Målfrid Frahm Jensen og Ingrid Løset. 

 

75.4 Muritunet – brukerrepresentant. 
Styret har foreslått Ingrid Løset som vara for brukerrepresentant. 

 

75.5 Sjukehusapotekene i Helse-Midt – brukerrepresentant. 
Styret har foreslått Ingrid Løset som vara for brukerrepresentant. 

 

75.6 Innkomne brev jfr. postliste juli - august. 

Styremedlemmene kan kontakte fylkeskontoret og får tilsendt brevene de ønsker. 

Vedtak: Tatt til orientering. 

  

 

Mental Helse Møre og Romsdal  

Tirsdag 17. september 2019 

 

Neste styremøte 16. oktober kl.10.00. 

 

 

 

Anna Margrethe Drægebø Moe                                                   Irene Sundholm                                                                             

Fylkesleder/studieleder/referent                                                   Nestleder 

 

                                                                                                 

                                                                                                                                                                      

Styremedlem                                                                                 Styremedlem 

 

 

  

Mathilde Hofseth Skorpen                                                             Åshild Sivertsen                                                                                                                     

2.vara                                                                                              Fylkessekretær   

Per Gimnes                                                                                   Oddrun Beyer Holm                                                                                                                                    



 

 Protokoll styremøte 17.09.2019 

MENTAL HELSE MØRE OG ROMSDAL  Strandgata 3  6415 MOLDE  TELEFON 71 24 10 60  mor@mentalhelse.no 

 


