Helsefellesskap Møre og Romsdal
Møtereferat

Utvalg
Møteleder
Referent
Møtenummer
Dato
Tidspunkt
Sted

Faglig samarbeidsutvalg for rehabilitering
Anne Hollingen
Karin Sjåholm Iversen
02/2021
08.09.2021
Kl.13-15 (slutt kl. 15)
Teams

Til stede medlemmer:
Organisasjon
HMR, klinikk for kreft og
rehabilitering

Navn
Ingvild Rostad Kjeldberg
Ingvild.Kjeldberg@helse-mr.no

Stilling/Funksjon
Seksjonsoverlege
fysikalsk medisin

Møtt
x

HMR, klinikk for kreft og
rehabilitering

Marit Gyldenskog
Marit.Gyldenskog@helse-mr.no

Seksjonsleder Aure x
rehabiliteringssenter

HMR, klinikk for kreft og
rehabilitering

Anita Myklebust Nybø
anita.myklebust.nybo@helse-mr.no

Seksjonsleder Mork x
rehabiliteringssenter

HMR,
Anne Hollingen
samhandlingsseksjonen Anne.Holligen@helse-mr.no

x

Nordmøre
interkommunale
politiske råd
Romsdal regionråd

x

Sunnmøre regionråd
Søre sunnmøre

Sunnmøre regionråd
Nordre sunnmøre

Rådgiver,
koordinerende
enhet HMR
Geir Nilsen
Enhetsleder helse
geir.nielsen@aure.kommune.no
og familie, Aure
kommune
Karin Iversen
Koordinerende
Karin.iversen@hustadvika.kommune.no enhet, Hustadvika
kommune
Runa Bakke
Avdelingsleder
runa.bakke@heroy.kommune.no
Barn, familie og
helse, Herøy
kommune
Gunnhild Nordstrand
Avd.leder fysio/ergo
guvn@giske.kommune.no
Giske kommune

Praksis konsulent

Andreas Hals
Andreas.Nybrott.Hals@helse-mr.no

Brukerrepresentant

Lillyannne Blindheim-Rødal
lillyrodal@gmail.com

Praksiskonsulent og
fastlege
Kristiansund
kommune
Kreftforeningen
NRF

Brukerrepresentant

Anne Grethe Mongstad
g-mogsta@online.no

Medlem
brukerutvalget HMR

Arkiv:

Vår ref:

x

x

x

x
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Brukerrepresentant

Øyvind Leren Hanken
o-hank@online.no

Medlem
brukerutvalget HMR

x

Andre deltakere:
Ingrid Løseth, tidligere medlem i brukerutvalget HMR.
Mandat:
a) Utarbeide handlingsplan som konkretiserer ansvar og oppgåver i kommuner og
helseføretak. Handlingsplanen skal høyrast og forankrast i dei lokale
samhandlingsutvala og bli vedteken i strategisk samarbeidsutval. Handlingsplanen
skal ha årlig revisjon, med evaluering av mål/tiltak/effekt.
b) Ansvar for vidareformidling av informasjon til kommuner og helseføretaket, og
arrangere felles fagdagar ved behov.
c) Samarbeide med dei øvrige fagråda i Midt-Norge.
Agenda:
- Utfyllende presentasjonsrunde av medlemmene i gruppen
- Gjennomgang av tidligere og relevant arbeid
- Handlingsplan for IP, koordinator og koordinerende enhet (KE)
- Avklare rolle for arbeidsgruppens videre rolle
- Handlingsplan
- Møteplan /form

Sak
nr.
05/21

Sak

Vedtak/aksjon

Ansvarlig

Frist

Godkjenning av referat
15.06.21

Karin Iversen

Iverksatt

06/21

Utfyllende presentasjon
av medlemmer i
gruppen

Karin Iversen

Iverksatt

07/21

Gjennomgang av
tidligere og relevant
arbeid
Endelig rapport
Utvikling av
rehabiliteringstje
nestene i Møre
og
Romsdal2.pdf
(helse-mr.no)

Saksnummerering endres og
fortsette nummerering etter forrige
møte.
Referat godkjent.
Gi beskjed om å oppdater
medlem/internettside:
Anne Grethe Mongstad, er valg inn
som brukerrepresentant av
brukerutvalget i HMR.
Ingrid Løseth er allerede innkalt og
deltar i dagens møte som
observatør
Tilbakemeldinger:
- Nyttig referansepunkt for
vårt videre arbeid.
- Felles kunnskapsgrunnlag
- Velge fokusområder som vi
kan jobbe videre med, og
som vi kan anbefale som
fagråd.
- Flere forbedringsområder.
- Begge rapportene
gjenspeiler mye frustrasjon
av dagens virkelighet

*Evaluering av
opptrappingspla
n for habilitering

Faglig
samarbeidsutvalg
for rehabilitering

og rehabilitering
(2017-2019).pdf
(helsedirektorat
et.no)

08/21

09/21

Handlingsplan 20212023 for koordinerte
enheter, IP og
koordinator i Møre og
Romsdal

Videreføre
arbeidsgruppen for KE i
fylket, og vurdere drift
av arbeidsgruppen for
KE, IP og koordinator

Handlingsplanen godkjennes og
videresendes til lokalt
samhandlingsutvalg (LSU)

Anne Hollingen /
Karin Iversen

Viktig at gruppen informerer om
handlingsplanen og tar den med
seg i det videre arbeidet.

Faglig
samarbeidsutvalg
for rehabilitering

Behov for at faglig
samarbeidsutvalg konkretiserer
sine oppgaver før en kan vurdere
videre drift av arbeidsgruppen som
evt. undergruppe.

Faglig
samarbeidsutvalg
for rehabilitering

Skal arbeidsgruppen bestå er det
nødvendig med formalisering av
både ansvar og arbeidsoppgaver
Forslag på at arbeids-gruppen kan
se på hvilken betydning retten til
barnekoordinator får:
Lov om endringer i
velferdstjenestelovgivningen
(samarbeid, samordning og
barnekoordinator) - Lovdata
Vurderes videre i neste møte
10/21

Utarbeiding av
handlingsplan for
utvalget
Hvordan skal vi
sammen gjøre dette?
‘’Brainstorming’’

Forslag på at det etableres en felles
gruppe på Teams der vi
samarbeider om handlingsplanen.

Anne Hollingen/
Karin Iversen

Forslag om innhold:
- Samhandling og
synliggjøring
- Brainstorming på flere ideer
Forslag på å dele oss inn grupper
for å fordele arbeidet med
handlingsplanen mellom møtene.
Det vil bli sendt ut en e-post om
dette i etterkant.

11/21

Arkiv:

Referat, møteplan og
form

Det er ønskelig om at fagrådet
møtes x 1 per måned.

Vår ref:

Anne Hollingen/
Karin Iversen

Planlagt
møter:
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Møtene vil være på Teams

Informasjon om oppdatert
internettside for samhandling og for
helsefellesskap i Møre og Romsdal
Her finnes oversikt over alle utvalg,
mandat, medlemmer, møteplan og
referat.
https://helse-mr.no/fag-ogforsking/samhandling/helsefellessk
ap-more-og-romsdal

Faglig
samarbeidsutvalg
for rehabilitering

05.10.21
kl.13-15
08.11.21
kl.13-15
03.12.21
kl.12 -14

