
PART og Malvik kommune 

PART = psykiatrisk rehabiliteringsteam- 8 stillinger fra DPS, 3 stillinger fra Trondheim kommune, 80% stilling fra Malvik kommune 

Mål:     Implementere PART-funksjon for Malvik kommune 

Tiltak:    Kartlegge behov 

          Samarbeid og veiledning 

          Kompetansebyggende tiltak 

Funn:    Det er få pasienter i målgruppen (4 i 2013) 

           Malvik kommune dekker behovet for bolig og oppfølging 

       Malvik kommune har hevet kompetansen innenfor psykisk helsearbeid 

          i løpet av prosjektperioden. 

Foreløpig resultat:  Behandlingstilbud i PART for aktuelle pasienter 

          Samarbeid og veiledning mellom kommunale  

          bo – og oppfølgingstiltak og PART er etablert 

 

                                                                                Det vurderes om et samarbeid med PART skal videreføres. 

 

Samhandlingsprosjektene 
ved 

Nidaros DPS, 

Psykisk Helsevern, St. Olavs Hospital 

Malvik kommune og Fosenkommunene 

 Implementere ambulante funksjoner i kommunene 
Sammendrag av prosjektet 

Hovedbudskapet må tydelig frem 

 Punktmarkeringer gjør seg alltid bra 

 Ikke sant? 

 Fortsatt ikke enig i det? 

 Noen bedre forslag? 

 Ikke det nei? 

 Ok, da er vi enige? 

 Da kan du erstatte innholdet her med det du vil ha fram, 

bytt gjerne også farger. Skriftstørrelsen som er satt gjør 

plakaten leselig, men du kan fint endre den likevel. 

Prosjektleder PART/Malvik kommune: 
Torkil Størseth 
Torkil.Storseth@stolav.no 
 

Prosjektleder Fosenteamet/Fosenkommunene: 
John Arne Lein 
John.Arne.Lein@stolav.no 

Prosjektmedarbeider: 
Vivi  Ann Stephansen 
Vivi.Ann.Stephansen@stolav.no 

Hensikten med prosjektet, hva ønsker dere å oppnå? 

Hvorfor er det viktig? 

 

Plass for mer innhold, tekst eller bilde(r) 

Fosenteamet og Fosenkommunene 

Bjugn, Leksvik, Rissa, Roan, Ørland, Åfjord 

Mål:     Implementere ambulant akuttfunksjon på Fosen 

Tiltak:    Etablere mottaksfunksjon for henvedelser 

          Prosjektet finansierer 20% merkantil stilling for telefonhenvendelser 

          Èn behandler har ansvar for akuttfunksjon på dagtid 

          Ved henvendelse opprettes et team bestående av en fra poliklinikk og 

          en fra kommunehelsetjenesten i pasientens hjemkommune 

          Årlig seminar med faglig innhold og samarbeidstrening 

Funn:    Det er få henvendelser pr. år (25 i 2012), men et viktig tiltak i samarbeidet med 

          fastleger og kommunehelsetjenesten for øvrig. Noen innleggelser  

          forebygges. Nødvendige innleggelser blir bedre planlagt.  

     Foreløpig resultat:  Tiltaket er implementert og vurderes overført til ordinær drift 

Resultater:  

Hva er oppnådd frem til 

nå?  

Hva med tiden etter 

prosjektperioden? 

Plass for mer innhold, 

tekst eller bilde(r) 

Plass for mer innhold, tekst eller bilde(r) 


