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Møtereferat  
 
Utvalg Faglig samarbeidsutvalg for barn og unge i Møre og Romsdal 
Møte nr 2/21 
Dato 31. August 2021 kl 10:00 – 11:15 
Møteleder Manuela Strauss 
Referent Hilde Amundsen Flø, Helse Møre og Romsdal (HMR) 
Sted Teams 

 
Organisasjon Navn Stilling/Funksjon Tilstede: 
HMR, Klinikk for psykisk 
helse og rus  

Kari Standal Seksjonsleder BUP 
Volda 

 
 

HMR, Klinikk for psykisk 
helse og rus 

Manuela Strauss  Avdelingssjef psykisk 
helse barn og unge 

 
X 

HMR, Klinikk Ålesund 
sykehus 

Lutz Nietsch Overlege pediatri  
X 

HMR, klinikk Ålesund 
sykehus 

Ann Helen Marøy 
Ulvestad 

Seksjonsleder 
habilitering barn og 
unge 

 
X 

Nordmøre interkommunale 
politiske råd (NIPR) 

Hildegunn Ruste Ledende 
helsesykepleier 
Sunndal kommune 

 
X 

Romsdal regionråd (ROR) Marita Jacobsen 
(permisjon) Janita 
Bergseth - Vara  

Leder for 
helsesykepleiere, 
Hustadvika kommune 

 
 

 
Sunnmøre regionråd (SR) 
Søre Sunnmøre 

Norunn Kirkebø 
Elde 

Kommuneoverlege 
Ulstein kommune 

 
X 

Sunnmøre regionråd (SR) 
Nordre Sunnmøre 

Lene Solheim Leiar 
barneverntenesta 

 
X 

Praksiskonsulent Thilde Camilla Svela Praksiskonsulent,  
fastlege Molde 
kommune 

 
X 

 
Brukerrepresentant kommune Marieke Kristiansen ADHD Norge   

X 
Brukerrepresentant HMR Janne Remøy 

Endresen 
SAFO/NFU  

X 
Ungdomsrådet Helse Møre 
og Romsdal HF 

Malin Strømsholm 
Riise  

Observatør  
X 

 

Agenda:  
Saksnr Emne 
2/2021 
 

Avklaring nestleder/referent 

5/2021 
 

Styringsgruppe «Felles helsetjeneste barn og unge» 

4/2021 
 

Forberede revidering handlingsplan i neste møte 

7/2021 
 

Palliativ plan barn og unge – samarbeid mellom kommune og 
foretak 

 
 

  
 

Helsefellesskap Møre og Romsdal   



  
 

  

 

Saksnr Emne Vedtak/aksjon Ansv  Frist 
 

 Til innkallingen 
 
 

Marita Jacobsen er tilbake i september og vil da være 
representant fra ROR.  

  

2/2021 
 

Avklaring 
nestleder/referent 

Nestleder:  
Lene Solheim, Sunnmøre Regionråd (SR) 
Sekretær:  
Hilde Amundsen Flø er sekretær inn til videre.  

  

5/2021 
 

Styringsgruppe 
«Felles 
helsetjeneste barn 
og unge» 

 
 Prosjektgruppe er etablert der fire store og to små 

kommuner er representert. 
 

 Statsforvalteren (tidl. Fylkesmannen) er veldig 
positiv til prosjektet og har satt seg villig til å støtte 
økonomisk ved større arrangement. 

 
 Forslag fra Manuela Strauss: Faglig 

samarbeidsutvalg barn og unge i Møre og Romsdal 
blir styringsgruppe. 

 Vedtak: Gruppen er enstemmig enig i forslaget.  

  

4/2021 
 

Forberede 
revidering 
handlingsplan i 
neste møte 

Revidering av Handlingsplan for barn og ungdom i Møre 
og Romsdal blir tema i dagsamlingen på Vestnes 
Fjordhotel  18. Oktober.  
 
Grupper: 

 Leder og nestleder setter opp arbeidsgrupper og 
fordeler temaområder fra den gamle planen. 

 
 Handlingsplanen og gruppeinndelingen sendes ut 

snarest slik at alle får tid til å komme sammen og 
jobbe med delene de er satt til å komme med 
innspill på, for eksempel ønskelig endringer, 
mangler og synspunkter.  

 
 
 
 
 
MS 
LS 
 
 
 
 

 

7/2021 
 

Palliativ plan barn 
og unge – 
samarbeid mellom 
kommune og 
foretak 

Saken er meldt inn fra avdeling for Barnemedisin og 
habilitering. 
Presentasjon v/ seksjonsleder Ann Helen Marøy Ulvestad, 
se vedlegg. 
 

 Ønsker å etablere samarbeidsavtale med 
kommunen. 

 
Kommentarer fra drøfting.  
 

 Marøy Ulvestad sjekker opp om en kan bruke noe 
av det som allerede ligger i samhandlingsavtalen 
mellom kommunene og foretaket.  

 
 Se på st. Olavs Hospital sin avtale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AHMU 
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 Se også på hvordan de med voksne pasienter har 
innrettet arbeidet. 

 Ungdomsrådet: Det snakkes mye om at dette 
arbeidet krever mye ressurser. Er det da mulighet 
for at det kan brukes mindre ressurser i et slikt 
arbeid? 

 Familieperspektiv: Hvilke tiltak for å ta vare på 
søsken og pårørende. Hva er de viktigste 
faktorene?  

 Bør ses i sammenheng med barn som pårørende. 
 Det er ønskelig at utvalget jobber frem forslag på 

samhandling som ikke krever større administrative 
vedtak i kommunene 

 Plan på oppfølging også etter dødsfall. 
 Lage gode forløp. 
 Tar med dette arbeidet inn i revidering av 

handlingsplan. 

AMHU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Eventuelt Ingen saker til eventuelt   
 
 
 
 

  Innspill på tema for utvalget: 
 
 Kommunal organisering (omorganisering). Dersom 

dette vil ha påvirkning på arbeidet i denne gruppen 
vil en ta det opp her. 

 Mange legekontor mangler fastleger. Dette er 
utfordring for samarbeid. HMR v/samhandlingsavd 
jobber med nye rutiner for samhandling der 
pasientene ikke har fastlege. 

 ADHD -organisasjonen jobber aktivt med å starte 
opp med månedlige foreldretreff.  God 
oppslutning, flere som blir medlemmer.  En ser 
også bedre samarbeid og bedre oppfølging i 
kommunene etter utredning i 
spesialisthelsetjenesten.  

 Behov for tydeligere rolleavklaring  
               og gode samarbeidsavtaler.  
 
 
Medlemmer kan fritt melde inn saker til utvalget.  
 

  

 


