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Sammensetning av partnerskapsmøtet
a)Helseforetaket møter med styreleder og nestleder i styret, administrerende 

direktør, leder for praksiskonsulenter, fortrinnsvis fagdirektør, HR-direktør og 
6 klinikksjefer. 

b)De interkommunale politiske rådene i Romsdal og Nordmøre utpeker hver en 
ordfører, en kommunedirektør/rådmann og en 
kommunalsjef/kommuneoverlege. Sunnmøre interkommunale politiske råd 
utpeker to ordførere, to kommunedirektører/rådmenn og to 
kommunalsjefer/kommuneoverleger. 

c)Hver av partene oppnevner to vararepresentanter som møter ved forfall. 

d)En brukerrepresentant for helseforetaket utpekes av brukerutvalget i Helse 
Møre og Romsdal HF. En brukerrepresentant fra kommunene utpekes av 
brukerorganisasjonene. 

I tillegg møter samarbeidssekretariatet (se punkt 5.5).



+ Vararepresentanter



• 26 kommuner

• Ca 265 000 innbyggere



Molde Kristiansund Ålesund Volda

• Til sammen ca 6 500 ansatte

• 4 sjukehus

• 2 rehabiliteringsinstitusjoner

• 2 institusjoner innen TSB

• 4 DPS (distriktpsykiatriske senter)

• 4 BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk 
poliklinikk)

• Prehospitale tjenester (inkl 32 
ambulansestasjoner, 2 luftambulanser, AMK-
sentral og pasientreiser)



Oktober 2019
Prioriterte grupper:

• barn og unge

• personer med alvorlige 
psykiske lidelser og 
rusavhengighet

• skrøpelige eldre

• personer med flere 
kroniske lidelser.





26 kommuner og Helse Møre og Romsdal skal gå 
fra parter til partnere

• Vi forlater en gammel modell som var 
initiert av samhandlingsreformen fra 
2012

• Helsefellesskap M&R skal gi nye og 
bedre muligheter til økt fokus på 
forbedring av helsetjenestene for 
innbyggerne



Helsefellesskap under pandemien 

• Ukentlige video møter ( Covid-19) 

• Alle kommunene (helsesjefer og kommuneoverleger)

• Helse Møre og Romsdal 

• Statsforvalteren 

Samarbeid preget av godt partnerskap for å løse 
pandemiutfordringene



Samhandlingsstrategi mellom 
kommunene i M&R og HMR (2019-2022)
Hovedmål for planperioden «Heilskaplege pasientforløp med 
rett bruk av ressursar på rett nivå»

• Samhandlingsavtale

• Priorterte satsningsområde

• Omforente beredskapsplaner

• Nok helsepersonell med rett kometanse /FIUK (forsking, innovasjon, 
utdanning og kompetanseutvikling)

• Innføring av palliativ plan i M&R

• Koordinerane enheter, individuell plan og koordinator (handlingsplan)



Samhandlingsstrategien innsatsområder 
forts.
• Ivareta barn og pårørende i pasientforløp

• Pårørende og pasientopplæring 

• Kommunal ø-hjelp

• Samarbeid om svangerskaps, fødsels-, og barselomsorg

• Digital samhandling

• Innføring av Helseplattformen

• Etablering av Møteplass M&R 

• Behov for finansiering av fellesområder (samhandlingsbarometer, 
felles webløsning, samhandlingssider)



Helsefelleskap Møre og Romsdal

Prioriterte grupper:
• barn og unge
• personer med alvorlige psykiske 

lidelser og rusavhengighet
• skrøpelige eldre
• personer med flere kroniske 

lidelser.



Helsefellesskap Møre og Romsdal
HMR: Styreleder, nestleder, AD, 
leder PKO, fortr.vis. Fag.dir, HR.dir + 
6 klinikksjefer

Kommune: ordfører, kommunedir., 
kommunalsjef/kommuneoverlege 
fra hvert IKPR

2 brukerrepresentanter

Samhandlingssjef, 
sam.rådgiver, PK, 3 
kommunale utpekt 
fra hvert IKPR

Leder og nestleder fra hvert 
LSU, 1 repr. fra fastlege/PK, 
2 brukerrepresentanter

5 repr. fra HMR i hvert LSU, 
1 repr. fra hver kommune, 
1 repr. fra fastlege/PK,
2 brukerrepresentanter





Helsefelleskap Møre og Romsdal - status

• Etablerte faglige samarbeidsutvalg
- Barn og unge
- Multisyke, stormottaker og palliasjon
- Akuttmedisinsk kjede
- Rehabilitering
- Behandlersamarbeid 
- Beredskap
- Psykisk helse og rus
- IKT
- Svangerskap, fødsel og barselomsorg
- Habilitering (voksne)
- Kunnskap, forskning, utdanning (nytt konstituerende 

møte i november)
- Helsefremming og forebygging

Møte 28.okt alle LSU - presentasjonsmøte 
Reviderte handlingsplaner presenteres for LSU’ene av 
respektive faglige samarbeidsutvalg

• Partnerskapsmøte 
– Konstituerende møte 20. oktober
- Neste møte 17.november

• Strategisk samarbeidsutvalg 
– Konstituerende møte 15.september
- Neste møte 1.desember Vestnes Fjordhotell (m.a reviderte 
handlingsplaner)

• Felles samarbeidssekretariat
- etablert mellom HMR og kommuner

• Brukerrepresentasjon 
- Alle utvalg - 1 HMR og 1 kommunal via brukerorganisasjoner

- Finansiering brukere kommunal side er under avklaring

• Fastlege
- Via PK- ordningen

- Finansiering 50/50 HMR og kommuner

- Et av utvalgene via fastlege knyttet opp mot 
Helseplattformen



Finansiering de kommunale 
brukerrepresentene og fastlegene
• Få på plass en praktisk ordning 

for diverse utlegg og honorering 
for disse

• Søkerkommune for tilskudd 
Helsedirektoratet 



Revidert heimeside HMR samhandling

Helsefelleskap

https://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/helsefellesskap-more-og-romsdal
https://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/helsefellesskap-more-og-romsdal
https://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/helsefellesskap-more-og-romsdal


Partnerskapsmøte formål

Formålet til partnerskapsmøtet er å være en møteplass for å 
utvikle helsetjenesten til det beste for befolkningen i Møre og 
Romsdal, herunder å informere om utfordringer, skape en felles 
forståelse og forankre strategi for å løse de felles utfordringene. 



Partnerskapsmøtet

Organisering 

a) Møtehyppighet: et årlig møte og eventuelt ekstramøte ved behov. 

b) Leder og nestleder velges blant henholdsvis helseforetakets og 
kommunenes representanter, for fire år, men kan bytte roller i perioden. 

c) Representantene velges for fire år av gangen. 

I tillegg til partnerskapsmøtet gjennomføres et utvidet 
samarbeidsmøte/dialogmøte hvor alle kommuner med ordfører, 
kommunedirektør/rådmann og kommunalsjef/ kommuneoverlege blir 
invitert. Tillitsvalgte på fylkesnivå, Statsforvalteren, Pasient- og 
brukerombudet, KS og utdanningsinstitusjonene i fylket blir invitert til å delta i 
møtet.



Oppgaver/mandat for partnerskapsmøtet

Oppgaver 

a) Godkjenne årsberetning. 

b) Anbefale felles utviklingsretning og innsatsområder. 

c) Valg av tema til utvidet samarbeidsmøte. 

d) Gi mandat til strategisk samarbeidsutvalg. 



Mandat strategisk samarbeidsutvalg




