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Tilstede fra lokalt samhandlingsutvalg ved sykehuset i Kristiansund: 

Siv Iren Stormo Andersson, Kristiansund kommune (leder) 

Kjetil Leirbekk, Kristiansund kommune 

Anne Marit Sylte, Averøy kommune 

Gunhild Eidsli, Surnadal kommune 

Brit Iren Bæverfjord, Sunndal kommune 

Siri Holmeide Vangen, Tingvoll kommune 

Geir Nielsen, Aure kommune 

Hans Bjørn Vikhals, HMR DPS 

Carina Wollan Myhre HMR 

Kari Gjengstø, HMR 

Ellen Engdahl, Orkide’  

 

Tilstede fra lokalt samhandlingsutvalg ved sykehuset i Molde: 

Oddbjørn Tomren, HMR(leder) 

 

Atle Tangen, brukerrepresentant 

 

Berit Kalgraff, HMR 

Henning Fosse, Molde kommune 

Ingrid Vasdal, HMR 

Målfrid Monge, Eide kommune 

Nina Tomren, Aukra kommune 



 

 

 

Sak 1 

Samhandlingsutfordringer i rus og psykiatriområdet v/ Berit Kalgraff 
Se egen presentasjon vedlagt. 

Diskusjon og refleksjon etter Berit sin presentasjon. Stikkord fra ordskiftet er: 

 Hva skal til for at skaper en felles helsetjeneste? 

 Kan vi arbeide med case og prøve å lage systemer ut fra dette? 

 Er det muligheter for å søke samhandlingsmidler for å styrke rus og psykiatriområdet i et 

samhandlingsperspektiv? 

 Kan vi enes om noen utvalgte utfordringer som vi jobber sammen om? 

Sak 2 

 Hospital@home v/ Carina Wollan Myhre 
Presentasjon av prosjektets innhold, mål og metoder. Se egen presentasjon vedlagt. 

 

Sak 3 

 Samhandling og samarbeid mellom de to lokale samhandlingsutvalgene 
Samhandlingsstrukturen er nedfelt i samhandlingsavtalene. Disse skal revideres og reforhandles 

Dagens samhandlingsstruktur er bygget rundt fylkets fire sykehus. Om få år står akuttsykehuset 

ferdig og to sykehus blir til ett.  

Hvordan skal prosessen være frem mot det nye sykehuset? Skal vi allerede nå etablere strukturert 

samarbeid og gjennomføre fellesmøter med de to lokale samhandlingsutvalgene? 

Saken ble drøftet og man konkluderte med at det for 2018 var tilstrekkelig med ette fellesmøte, fra 

og med 2019 vil det bli gjennomført to fellesmøter pr år.  

 

 

Ref Siv Iren Stormo Andersson 

 

 

 

 

 


