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Protokoll styremøte 10.04.2019 Kl.10.00 – 14.00. 
Fylkeskontoret, Strandgata 3, 6415 Molde 
 
 
Til stede:        Anna Margrethe Drægebø Moe, Per Gimnes, Ingrid Løset,  

Oddrun Beyer Holm. 

 

Forfall:          Irene Sundholm og Anne Turid Angell Vikstad 

 

Fra adm.:      Åshild Sivertsen 

 

Sak 32/19 Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. 

 32.1 Godkjenning av innkalling og saksliste.  

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjent. 

  32.2 Godkjenning av protokoll fra 13.03.2019. 

Vedtak: Protokollen godkjent. 

    

Sak 33/19 Handlingsplan 2019 – 2020. 

 Styret går gjennom utkastet til handlingsplan og sluttfører den.    

Vedtak: Forslaget til handlingsplan legges fram for årsmøtet for godkjenning. 

  

Sak 34/19 Årsmøtet 2019 – Innmeldte saker. 

 Fristen for innsending av saker var satt til 2. april. Det kom ingen innspill til saker. 

Vedtak: Tatt til orientering. 

  

Sak 35/19 Politisk seminar 6. og 7. juni. 

 Mental Helse inviterer til politisk seminar med temaet «politisk påvirkning» og 

fokus på kommunevalget 2019. 

  

Seminaret vil avholdes på Quality Airport Hotel Gardermoen og starter kl. 13.00 

torsdag 6. juni (det vil bli servert lunsj fra kl. 11.30), og avsluttes med lunsj kl. 

12.30 fredag 7. juni.  
  

Hvert fylkeslag har 3 plasser til rådighet. Kostnader for opphold og reise mellom 

06.- 07.06, dekkes av Mental Helse sentralt. Påmeldingsfrist er 2.mai. 

Vedtak: Tilbud om seminar blir sendt ut på nytt til lokallagene med frist for å gi 

tilbakemelding innen 24.april om aktuelle deltakere. 

  

Sak 36/19 Brukerutvalget i Helse Møre og Romsdal HF 2020 - 2021 – forslag kandidat. 

 Utvalget har 9 medlemmer og funksjonstiden er to år. Perioden for nåværende 

brukerutvalg varer ut 2019. Det er styret i Helse Møre og Romsdal HF som 

oppnevner medlemmene i brukerutvalget. Mental Helse Møre og Romsdal er 
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representert ved Ingrid Løset som har sagt fra seg gjenvalg. Organisasjonene 

inviteres til å foreslå kandidater for neste periode innen 1.juni. 

Vedtak: Styret foreslår Beate Daniloff. 

  

Sak 37/19 Kandidater til rettighetsutvalg – innspill. 

 Det er mange foreninger og andre aktører som har felles mål med Mental Helse om 

å sikre at menneskerettighetene ivaretas for personer med nedsatt funksjonsevne på 

lik linje som andre borgere i samfunnet, herunder personer med psykiske 

helseutfordringer. Dette er et krav i FN konvensjonen for menneskerettigheter – 

CRPD. Norge har ratifisert konvensjonen men den er ikke innført som praksis i 

norsk rett. 
 

I tråd med Handlingsplan for 2019 skal Mental Helse sette ned et rettighetsutvalg 

som skal jobbe med juridiske og praktiske sider knyttet til tvang. Sentralstyret som 

vil ta stilling til det endelige utvalget ønsker innspill på kandidater. 

Vedtak: Styret foreslår Ingrid Løset. 

  

Sak 38/19 Ruskonferansen 2019. 

 Ruskonferansen går av stabelen i Trondheim. Program gjenspeiler noe av 

kompleksiteten ved rusproblematikk og understreker behovet for tverrfaglig 

forståelse, samarbeid og innsats på rusfeltet. 

Det blir plenumsforedrag, parallellsesjoner, dokumentarfilm, og flere diskusjoner på 

scenen ledet av konferansier Thomas Seltzer. 

  

På Ruskonferansens facebookside og Instagramkonto finner du nå informasjon om 

flere av foredragsholderne. 

Vedtak: May-Britt Røbekk kontaktes og fylkeslaget dekker deltakeravgiften på kr.1550,-  

  

Sak 39/19 Forskningsprosjekt ved Høgskolen i Molde. 

 Liv Bachmann jobber på sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Molde. Hun 

holder på å utvikle et PhD prosjekt som skal se på hvordan sykepleiere og annet 

helsepersonell erfaringer og holdninger til å kartlegge og vurderer pasienters fysiske 

og psykisk helsetilstand når de er underlagt tvangsmidler etter § 4.8 i Lov om 

psykisk helsevern. Hun ønsker en avtale om å få presentere prosjektet og om mulig 

knytte til seg en representant fra Mental Helse i Molde eller i Møre og Romsdal som 

kan være med i utvikling av prosjektet? Hun søker nå om finansiering og forventer å 

kunne starte opp i løpet av 2019.  

Vedtak: Liv Bachmann inviteres til styremøte i mai. 

  

Sak  40/19 Referat- og orienteringssaker. 

 

40.1 Gjennomførte årsmøter i lokallagene. 

Det ble rapportert fra Mental Helse Haram, Mental Helse Vestnes. 

 

40.2 Mental Helse Konferansen med temaet: Tvang og psykisk helse.  
På fylkeslagets nettside har Anna Margrethe Drægebø Moe lagt ut artikkel om 

konferansen. 

 

http://www.facebook.com/Ruskonferansen
http://www.instagram.com/ruskonferansen
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40.3 Ledermøtet Sentralt 8.-10.mars. 

Anna Margrethe Drægebø Moe orienterte. 

 

40.4 Støtte til gjennomførte kurs 2018. 

I regnskapet 2018 for Mental Helse sentralt var det avsetning til kursstøtte.  

Vårt fylkeslag har fått utbetalt kursstøtte for kurset «Rollen som 

brukerrepresentant». 

 

40.5 Støtte fra Helse-Midt RHF 

Fylkeslaget har mottatt støtte. Prioriterte arbeids område er opplæring av 

brukerrepresentanter, likepersoner og tillitsvalgte. 

 40.6 Nyhetsbrev 2/19 fra organisasjonsrådgiverne. 

 40.7 Nyhetsbrev 1/19 fra Kurs- og opplæringsutvalget. 

 

40.8 Treårig driftstilskudd til interesseorganisasjoner innen helse. 

I brev 12.03. fra fylkeskultursjefen informeres det angående fordeling av tilskudd fra 

Møre og Romsdal fylkeskommune. Det opplyses at tildeling av driftstilskuddet ikke 

er klart før etter 8.mai. 

 

40.9 Psykisk helsearbeid i kommunene – invitasjon til samarbeid fra Pasient – og 

brukerombudet. 

Det står m.a. i brevet: 

« I 2019 skal Pasient – og brukerombud ha sitt fokus på psykisk helse og 

omsorgsarbeid i kommunene. Vi erfarer at dette er personer som sjelden tar kontakt 

med oss, samtidig som de saker som vi har gir oss kjennskap til at tjenestene er 

ufullstendige. Der er også mye som tyder på at der er mangelfullt samarbeid mellom 

spesialisthelsetjenesten og kommunene. 

Et felles fokusområde betyr i første rekke at alle ombudskontorene vil prioritere 

denne pasientgruppen når de tar kontakt med oss. Det er derfor ønskelig at dere 

som er i direkte kontakt med brukerne, og er kjent med vårt innsatsområde, kan 

bistå med informasjon til de som kan trenge hjelp av oss.»  

Brevet videresendes til lokallagene. 

 

40.10 Innkomne brev jfr. postliste januar - mars. 

Styremedlemmene kan kontakte fylkeskontoret og få tilsendt brevene de ønsker. 

 

40.11 Fylkesverdensdagen – Søknad om midler. 

Det er søkt om midler fra VOFO (LIM – prosjektmidler) og Sparebank 1 SMN, 

(fondsmidler). 

Vedtak: Tatt til orientering. 
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Mental Helse Møre og Romsdal  

 

Onsdag 10.april 2019 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           

Anna Margrethe Drægebø Moe                                                                   Per Gimnes                                                                               

Fylkesleder/Studieleder                                                                              Styremedlem 

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                      

 

        Oddrun Beyer Holm                                                                           Ingrid Løset      

          Styremedlem                                                                                   Styremedlem  

   

                                                                      

                                                                                                   

             

           Åshild Sivertsen 

                referent                                                                                                                                                                                                                                


