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Blir det færre senger 
til utredning av alders-
psykiatriske pasienter, 
vil pasientene dukke 
opp på akuttavdelin-
gene. Det gir ingen 
innsparing, sier Anne 
Marie Mork Rokstad 
som nylig tok doktor-
grad i alderspsykiatri.
RicHaRd NERgaaRd
richard.nergaard@r-b.no

MOLdE: Sist uke fikk Anne Marie 
Mork Rokstad heder og ære fra  
juryen som hadde bedømt fors-
kningsarbeidet hennes rundt 
alderspsykiatri. Under Demens-
dagene i Oslo ble hun tildelt Leon 
Jarners minnefond sin pris for 
demensforskning 2013.

Bekymret. Anne Marie Mork 
Rokstad ser med uro på ideene 
som har vært lagt fram av admi-
nistrasjonen i Helse Møre og 
Romsdal, om å fjerne sengeposten 
i alderspsykiatrien på Hjelset  
og samle utredningsposten i 
Ålesund.

– Det handler om å bygge 
videre på et fagmiljø som det har 
tatt mange år å bygge opp på 
Hjelset. Skal en politiklinikk og 
ambulante team fungere best 
mulig, må de ha en sengepost i 
ryggen. Jeg kan ikke se noen 
faglig begrunnelse for å legge ned 
alderspsykiatrisk sengepost på 
Hjelset og bare ha én sengepost i 
Ålesund, sier Anne Marie Rokstad 
til Romsdals Budstikke.

To med doktorgrad. Anne 
Marie Mork Rokstad er den andre 
kvinnen med bakgrunn fra psyki-
atrien på Hjelset som tar doktor-
grad innenfor fagområdet 
alderspsykiatri. I fjor tok Kjersti 

Wogn-Henriksen doktorgrad på 
fagfeltet, som utgjøres av treenig-
heten geriatri, psykiatri og nevro-
logi. Dette forteller noe om 
fagmiljøet på Hjelset. 

Anne Marie Mork Rokstad har 
tidligere vært avdelingsleder på 
Hjelset. I dag er hun ansatt ved 
Nasjonalt kompetansesenter for 
aldring og mestring i Oslo.

22. november forsvarte hun 
doktoravhandlingen om alders-
psykiatri og demens i Oslo.

Hun er bekymret for at en split-
ting av behandlingstilbudene 
som i dag finnes på Hjelset, kan 
føre til at fagmiljøet gradvis 
svekkes. 

– Dyktige fagfolk vil jobbe 
sammen med andre dyktige 
fagfolk for å utvikle faget og gi 
pasientene den beste kvaliteten i 
behandlingen. Når det gjelder 
alderspsykiatrien vil alltid pasi-
entene være der. De trenger 
tjenestene våre. Blir det færre 

senger til utredning av alderspsy-
kiatriske pasienter, kan kanskje 
noe skyves over på kommunene, 
mens spesialisthelsetjenesten vil 
få presset på andre områder, for 
eksempel som akuttinnleggelser 
på akuttavdelingene. Det er langt 
fra sikkert regnestykket vil vise at 
helseforetaket sparer noe på å 
avvikle senger på Hjelset, mener 
hun.

Skal spare på de svake? Og 

hun legger til:
– Eldre mennesker har andre 

typer behov enn i den generelle 
psykiatrien. De har ofte skrøpe-
lighet, og sammensatte psykiske 
lidelser, ofte i kombinasjon med 
rusproblemer. Det er påfallende 
at disse svake gruppene kjøres 
fram når det skal spares penger. 
Noen annen grunn til å skjære 
ned på tilbudet i alderspsykia-
trien enn sparing, er der ikke, sier 
Anne Marie Mork Rokstad. 

– Flytter presset
Ekspert på alderspsykiatri undrende til å svekke Hjelset

Skeptisk til sparetiltak: Anne Marie Mork Rokstad er den andre kvinnen med bakgrunn fra alderspsykiatrien på Hjelset som 
har tatt doktorgrad på fagfeltet. – Det er ingen faglige argumenter for å legge ned senger på Hjelset, sier hun. 
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Helse og omsorg i Sandøy er 
slått saman. Nå følgjer kultur  
og undervisning etter.

agNaR gjENdEM
agnar.gjendem@r-b.no

SaNdøY: – Kommunen er ikkje 
større enn at opplæring, kultur og 
fritidsaktivitetar saman er med å 
forme den gode oppveksten og 
ramma for identitetsutvikling, 
meistring og tilknyting til lokal-
samfunnet for store og små, skriv 
rådmann Ann-Heidi Paulsen 
Orvik i si saksutgreiing.

I vurderinga av prosessen fram 
mot omorganisering, har ho lagt 
merke til ønskja om å sjå barne-
hagetenester inn i ein framtidig 
organisering i Oppvekst og 
kultur.

Samanheng. – Ut frå framtidig 
ressurstilgang og effektiv bruk av 
kompetanse, gjev det meining å 
sjå på heile opplæringa frå eitt  
til 18 år i samanheng, meiner 
rådmannen.

Det er ikkje rom for dei store 
omorganiseringane i år. Men mot 
slutten av 2014 bør kommunen 
vere i stand til å gjennomføre den 
organiseringa som er naudsynt 
for å møte framtida.

Kultur. Ei anna sak om har enga-
sjert, er endringar på kultur. Etter 
at einingsleiaren måtte slutte, var 
det tidleg klart at dei tilsette 
ønska snarlege endringar.

– Det er forhandla fram løysing 
med tidlegare einingsleiar, som 
nå går over i rådmannen sin stab. 
Der får han it-ansvar og utvi-

klingsoppgåver utan budsjett- og 
personalansvar.

Beklageleg. – Reduksjonen i 
kulturadministrasjonen er bekla-
geleg, men i samsvar med ressurs-
utnytting seinare år. Vi har ikkje 
økonomi til auka satsing på 
kultur, utanom det som kan skje 
i nært samspel med skule, barne-
hage, bibliotek og ungdomens 
kommunestyre, meiner rådman-
nen.

– Einingsleiaren for undervis-
ning er ein røynd kulturmed- 
arbeidar og tidlegare kulturskule-
rektor. Oppgåvene vil bli godt 
løyst i eksisterande tenester.

Utfordrande. Den største utfor-
dringa får leiinga ved skulen, som 
treng tid til å områ seg med 

omsyn til fordeling av arbeids-
oppgåver, ansvar og frigjering av 
ressursar til dette. 

Rådmannen er også oppteken 
av at omorganiseringa sikrar 
rettstryggleiken for brukarar og 

pårørande til offentlege tenester.  
For å få til ein god prosess er det 

tatt initiativ til å danne eit utvi-
klingsprosjekt med deltaking frå 
barnehage, skule og tillitsvalde.

Store endringar

Nye roller: Nils Magne Abelseth (t.v.) som einingsleiar for 
undervisning og Frank Harneshaug for kultur då Sandøy-
hagen var ferdigstilt. No skal Abelseth ha både skule og 
kultur, medan Harneshaug går inn i rådmannen sin stab.  

 FOTO: agNaR gjENdEM


