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Møtereferat 
 
 
 

Utvalg Fagleg samarbeidsutval multisjuke, 
stormottakar og palliasjon 

Møteleder Tanja Alme 

Referent Tanja Alme 

Møtenummer 1 

Dato 09-09.2021 

Tidspunkt Kl 11-12.30 

Sted Digitalt teams 

 
 
Tilstede medlemmer:  
 

Organisasjon Navn Stilling/Funksjon Møtt 
HMR, Klinikk SNR Bardo Driller Overlege Anestesi Molde 

Sykehus 
X 

HMR, klinikk 
Ålesund sjukehus 

Yngve Seljeset Seksjonsoverlege Geriatri X 

Sunnmøre 
regionsråd. søre 

Ingeborg Håskjold Seksjonsleiar heimebaserte 
tenester Volda kommune 

X 

HMR, klinikk Volda 
sjukehus 

Therese Heggedal 
Moltudal 

Seksjonsleiar med,avd Volda 
sjukehus 

X 

HMR, klinikk SNR Gudrun Karlsen Seksjonsleiar Kir/ortopedisk 
sengepost 

X 

Nordmøre 
interkommunale 
politiske råd 

Jeanette- Christin 
Størseth 

USHT  

Romsdal  regionsråd Thomas Rakvåg Kommuneoverlege Aukra X 

Sunnmøre 
regionsråd- Nordre 

Tanja Alme Kreftkoordinator Sula 
Kommune/leiar palliativ plan 
Møre og Romsdal 

X 

 
Andre deltakere:  
 
Torill Skorpen USHT MR Ålesund 
 

Agenda:  
 
 

1. Presentasjons runde 
God presentasjonsrunde for å bli kjent og danne grunnlag for godt samarbeid framover. 

Alle sa litt om kven dei er, si rolle inn i dette arbeidet og kva forventingar vi har til arbeidet i 

utvalet.  

  
 

Helsefellesskap Møre og Romsdal   



 
 

2. Planlegge struktur/møter for utvalget 
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Dette første møte vert via til oppstart/bli kjent, Vidare sakar og tiltak vil kome etter 

kvart. Vi fokusere no på revidering av allereie utarbeida handlingsplanar inn i mot 

utviklingsplan for region midt.  

 

3. Gjennomgang handlingsplanar 
- handlingsplan palliativ plan 

- handlingsplan eldre multisyke 

- handlingsplan eldre multisyke og palliativ plan 

 

Alle i utvalet skal lese gjennom desse nøye og kome med innspel.  Gudrun Karlsen og Tanja 

Alme tek i mot innspel fram til 05.10.2021. Dei tek ansvar for å revidere utkasta før 

innsending til behandling i LUS. 



Innspela må ha fokus på evt endringar, manglar, nye tiltak/mål eller om der er tiltak som vi 

ynskjer å fokusere ekstra på og framheve når dette leggast fram for LSU og strategisk 

samhandlingsutval.  

Etter skriftleg revidering vil vi ha eit nytt digitalt møte i utvalet for å drøfte dette før 

innsending 22.10. 

 

 

4. Vidare arbeid 
- 22.10 frist for innsending av handlingsplan som skal leggast fram for de 4 lokale 

samhandling utvala 

- 28.10.20201. Leiar/nestleiar i utvalet held 15 min innlegg med kort oppsummering frå 

handlingsplanane. 

- 19.11.2021 frist for innsending av reviderte handlingsplanar til behandling i strategis 

samhandlingsutval 

- 19.11 workshop palliativ plan Vestnes 

- 01.12 legge frem handlingsplan for strategisk samarbeidsutval. 

- Film palliativ plan og demens ferdig slutten av september.  

- Helseplattform 

Kva med stormottakaren? Vi har ein refleksjon kring ordet som i utgangspunktet kan virke 

negativ lada. Vi vert einig om å halde fokus på allereie planlagt arbeid med eldre multisjuke og 

palliativ plan. For en brukar med stort behov av tenester både i kommune og spesialisthelsetenesta  

gjeld dei same prinsippa for god samhandling, gode overgangar, pasientforløp og at ein er i 

forkant av situasjonar som kan oppstå for å skape tryggleik for alle partar, samt sikre 

brukarmedverknad. Arbeidet med gode pasientforløp for eldre multisjuke og palliativ plan vil med 

andre ord være svært overførbart.  

 

5. Eventuelt. 
- Onkogeriatri 

Dr Yngve Seljeset informerte om eit prosjekt som vil være svært aktuelt for målgruppa vår. 

Prosjektet går kort fortalt ut på ei geriatrisk vurdering av pasientar over 70 år som skal starte opp 

med ny kjemoterapi behandling. Dette gjeld enkelte kreftdiagnosar og foreløpige ved Ålesund 

Sjukehus  Dette vil kunne bidra til ei støtte for onkologane i forhold til rett val av behandling og 

om ein i det heile tatt skal gi kjemoterapi behandling. 

Refleksjon frå medlemmar i utvalet som fleire opplever at enkelte eldre pasientar vert behandla 

langt inn i livet siste fase. Prosjektet støttes i av utvalet, og vi ynskjer å høyre meir om resultat av 

dette etter kvart.  

- Ambulant geriatrisk team 

Også Seljeset som informerer. Gjeld tverrfagleg oppfølging av pasientar med ei slag diagnose 

etter at dei er utskriven frå sjukehus.  

 
 
 

  

 

Sak 
nr. 

Sak Vedtak/aksjon Ansvarlig  Frist 

xx/21     
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