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Møtereferat 
 
 
 

Utvalg Faglig samarbeidsutval for rehabilitering 
Møteleder Anne Hollingen 

Referent Anne Hollingen 

Møtenummer 10/2022 

Dato 22.09.2022 

Tidspunkt Kl. 10.00 – 12.00 

Sted Teams 

 
 
Tilstede medlemmer:  
 

Organisasjon Navn Stilling/Funksjon Møtt 
HMR, klinikk for kreft og 
rehabilitering 

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

Seksjonsoverlege 
Fysikalsk medisin 

 

HMR, klinikk for kreft og 
rehabilitering 

Marit Gyldenskog 
Marit.Gyldenskog@helse-mr.no 
 

Seksjonsleder Aure 
rehabiliteringssenter 

 

HMR, klinikk for kreft og 
rehabilitering 

Gro Westnes Lindin 
Gro.Westnes.Lindin@helse-
mr.no 
 

Assisterende 
seksjonsleder 
Fysikalsk medisin 

x 

HMR, 
samhandlingsseksjonen 

Anne Hollingen  
Anne.Holligen@helse-mr.no 
 

Rådgiver, 
koordinerende enhet 
HMR 

x 

Nordmøre 
interkommunale 
politiske råd 

Geir Nilsen 
geir.nielsen@aure.kommune.no 
 

Enhetsleder helse 
og familie, Aure 
kommune 

x 

Romsdal regionråd Gustav Bele 
gustav.bele@molde.kommune.no 

Avdelingsleiar fysio, 
ergo, rehab, Molde 
kommune 

x 

Sunnmøre regionråd  
Søre sunnmøre 

Runa Bakke 
runa.bakke@heroy.kommune.no 
 

Avdelingsleder Barn, 
familie og helse, 
Herøy kommune 

 

Praksis konsulent  Håvard Ramsli 
havard.marandon.ramsli@helse-
mr.no 
 

Søre Sunnmøre 
Fastlege 
Herøy kommune    

 

Brukerrepresentant  Lillyannne Blindheim-Rødal 
lillyrodal@gmail.com 
 

Kommunal 
brukerrepresentant 

x 

Brukerrepresentant Anne Grethe Mongstad  
g-mogsta@online.no 

Medlem 
brukerutvalget HMR 

 

Brukerrepresentant Øyvind Leren Hanken 
o-hank@online.no 
 

Medlem 
brukerutvalget HMR 
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Andre deltakere:  
 
 

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. 

 
 

 
  

Sak 
nr. 

Sak Vedtak/aksjon Ansvarlig  Frist 

26/22 Godkjenning av referat 
26.08.22 

Godkjent   

27/22 Nye medlemmer i 
utvalget 

Gro Westnes Lindin erstatter Anita 
Myklebust Nybø 
 
Vi venter fortsatt på ny 
representant for Gunhild 
Nordstrand (Sunnmøre regionråd 
Nordre sunnmøre). Har purret 
flere ganger 
 

  

28/22 Handlingsplanen  mål 2: 
Avklaring av ansvar- og 
oppgavefordeling(IS-
1947)  

Gruppen har lagd et godt notat på 
hvordan en kan løse IS-1947, 
spes. fra HF sin side. Ber gruppen 
jobbe videre med når det er 
uenigheter eks. utskrivingsklare til 
neste møte i notatet, mer om 
kommunesiden 
 

Ingvild, Runa og 
Geir 

 

29/22 Oversikt over 
rehabiliteringsplaner i 
kommunene 

Viser til vedlegg over rehab. 
planer i kommunene. 
Diskusjon om at kommunene bør 
ha egne rehab.planer som ikke 
ligger  under for eks. Helse og 
Omsorgsplaner, det vil være en 
styrke. 
Vi ønsker å påvirke kommunene 
dette. 
  
5. des Nettverksmøte med KE i 
kommunene, diskutere/ etterspør 
dette 

Anne 
 
 
 
 
Geir legger ved mal 
på rehab. plan  
 
 
 
Anne/Eirin 

                           
 
 
 
 
31 okt. 
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Referat blir sendt ut, i tillegg til at det blir lagt ut på internettsiden Helse og Møre Romsdal 
HF. 
 
Internettside for samhandling og for helsefellesskap i Møre og Romsdal  
https://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/helsefellesskap-more-og-romsdal 
 
 
 
 
 

30/22 Rehabiliteringskonferans
en 2021 
 
 
 
 

Se vedlegg 
Spisse tema, rød tråd 
Pt. 4- Samhandlingssjef og en frå 
kommune åpner konf. sammen. 
Hvem? Noen fra regionrådet? 
 
Pt. 6- Geir brenner for dette pt. 
Kanskje en også burde ha med 
noen politikere/Regionrådet? 
 
Pt.8- Kan spørre Elizabeth 
Miziano leder for KE i Surnadal 
kommune for fremlegg 
 
Kven kan legge frem vår 
handlingsplan? 

Runa, Lillyanne og 
Anne 

 

31/22 Barnekoordinator Kommunene har fått midler 
gjennom rammetilskudd / 
fordelingsnøkkel 
 
Veileder har kommet 
 
Ber alle sette seg inn i veilederen  
til neste møte så diskutere vi 
videre hvordan vi skal gripe dette 
and. 

Alle  

32/22 Evt:  Viktig at saker blir meldt inn av 
dere deltagere til møtene! 
 
Arbeidsgruppen for KE har fordelt 
seg i mindre grupper for å 
informere om Handlingsplanen IP, 
koordinator og KE til 
kommunenen/HF 
 
Tar kontakt med 
kommunikasjonsavdelingen om 
muligheten for å samle tilbudet om 
rehabilitering/tilvisning på 
internettet til HF 
 

Geir 
 
 
Anne 
 
 
 
 
 
Anne 

 

https://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/helsefellesskap-more-og-romsdal
https://www.statsforvalteren.no/agder/kommunal-styring/kommuneokonomi/kommuneopplegget-i-regjeringens-forslag-til-statsbudsjett-for-2022/
https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/samarbeid


 


