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Utvalg Faglig samarbeidsutvalg for barn og unge i Møre og Romsdal 
Møte nr 5/22 

Dato/kl.slett 06 desember kl 10:00-14:00 

Møteleder Lene Solheim  

Referent Hilde Amundsen Flø  

Sted BUP/VOP sine møtelokaler Geilebergvn.20. 3.etg.  
 

Organisasjon Navn Stilling/Funksjon  
HMR, Klinikk for psykisk helse og rus  Kari Standal Seksjonsleder BUP 

Volda 
 

HMR, Klinikk Ålesund sykehus Lutz Nietsch Overlege pediatri x 

HMR, Klinikk Ålesund sykehus Anne Helene Marøy 
Ulvestad 

Seksjonsleder 
habilitering barn og unge 

x 

Nordmøre interkommunale politiske 
råd (NIPR) 

Hildegunn Ruste Ledende helsesykepleier 
Sunndal kommune 

X 
Teams 

Romsdal regionråd (ROR) Marita Jacobsen   Leder for 
helsesykepleiere, 
Hustadvika kommune 

x 

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 

 

Brukerrepresentant kommune Marieke Kristiansen 

 

ADHD-foreningen, Møre 
og Romsdal 

x 

Brukerrepresentant HMR Janne Remøy Endresen SAFO/NFU x 

Ungdomsrådet Helse Møre og 
Romsdal HF 

Malin Strømsholm Riise  Observatør X 
Teams 

 

 

- Lene Solheim, orienterte om at Manuela Strauss har gått ut av sin stilling som avdelingssjef 
for Psykisk helsevern barn og unge (PHBU) og går dermed også ut som leder av utvalget. 

- Det var enighet om å avvente ny leder til det er ansatt ny avdelingssjef i PHBU 
- Konst.avd.sjef ved PHBU vil delta på møter neste år fram til ny avdelingssjef er tilsatt. 
- Nestleder Lene Solheim fungerer som leder inn til videre. Sekretær fortsetter.  

Handlingsplanen 

 Status Handlingsplan  

 Gjennomgang fra ansvarlige på tiltak  

 Prioriteringer for 2023 
o Utvalget drøftet prioriteringer for 2023 og ble enige om å fortsette de tiltak som 

er starta opp og i tillegg starte arbeid med utarbeidelse av palliativ plan for barn 
og unge.  

Styringsgruppemøte Barn og unges helsetjeneste - se eget referat 

 

Konferanse 2023  

  
 

Helsefellesskap Møre og Romsdal   



   
 

   

 

Utvalget drøftet tidspunkt for årskonferanse 2023. Det må spesielt hensyntas innføring av 

Helseplattformen både i HMR og kommunene. Utvalget velger derfor å planlegge konferansen til 

sen høst 2023. 

 Dato: 25 oktober 2023  

 Sted: vurderer digital, fysisk eller hybridløsning.   

 Tentative tema: barnekoordinatorrollen, roller og ansvarsfordeling, Helseplattformen, 

Barn og unges helsetjeneste, Handlingsplanen for utvalget. 

 Målgruppe: Ledere og mellomledere. 

Lene Solheim kontakter Statsforvalteren for å klargjøre deres rolle og bidrag til konferansen. 

Utvalget vil etter dette mer kunne si hvordan rammene blir. Tas opp igjen i neste møte. 

Sikre gode overganger fra barn til voksen  

Det er utformet tekst med punkt som skal være med på å forberede pasienter fra barn til 

voksenmedisin. 

Sekretær og nestleder jobber fram endelig tekst og layout som skal legges på Internett, samt 

plakat/brosjyre til informasjon for utdeling til pasienter som nærmer seg overgang fra barn til 

voksenmedisinsk behandling og oppfølging.  

Det sendes og til Ungdomsrådet som kan dele dette i sine informasjonskanaler. 

 Felles rutiner ved behov for oppfølgende tiltak etter avslutning i spesialisthelsetjeneste? 

Utvalget utarbeide forslag til felles rutine der det er behov for oppfølgende tiltak etter 
avslutning i spesialisthelsetjeneste som for eksempel ansvarsgruppe / barnekoordinator. 

  Møteplan 2023 
 

 Onsdag 08. Mars - Teams 09-11:30 

 Onsdag 01. juni – fysisk møte inkl. Styringsgruppemøte Barn og unges helsetjeneste   

 Onsdag 13. september – Teams 09-11:30 

 Torsdag 14. desember – fysisk møte inkl. Styringsgruppemøte Barn og unges 
helsetjeneste.   

 
Det var ønskelig å ha de fysiske møtene i Ålesund BUP/VOP sine lokaler i Geilebergvn.20. 

Eventuelt 
 

- Brev fra Styringsgruppen for barn som pårørende i Helse Møre og Romsdal HF med 
anmodning om at det i Handlingsplanen for utvalget må komme tydelig fram innsats til 
barn som pårørende.  

o Utvalget vil ta med dette temaet i den kommende revidering av 
handlingsplanen 

- Innspill fra brukerrepresentant for ADHD foreningen Marieke Christiansen: Neste års 
ADHD konferanse skal holdes i Møre og Romsdal.  19. Oktober 2023. De ønsker at noen 
fra utvalget kan ha innlegg om samarbeid kommune / spesialisthelsetjeneste. 

o  Utvalget var positiv til dette og det ble drøftet flere tema. Marieke Christiansen 
ville ta direkte kontakt med aktuelle.  

 

 

 

 

 

 


