Helsefellesskap Møre og Romsdal
Møtereferat

Utvalg

Faglig samarbeidsutvalg voksenhabilitering
(FSVH)

Møteleder
Referent
Møtenummer
Dato
Tidspunkt
Sted

Ina Killingrød Greve
Ina Killingrød Greve
2
22.10.2021
1200 – 1400
Teams

Tilstede medlemmer:
Organisasjon

Navn

Stilling/Funksjon

Møtt

HMR, Klinikk for psykisk
helse og rus
HMR, Klinikk for psykisk
helse og rus
HMR, Klinikk for psykisk
helse og rus
HMR, Klinikk for psykisk
helse og rus

Iris Relling Nilsen

Overlege spesialisert
habilitering Sunnmøre
Fagkonsulent

X

X

Nordmøre
Interkommunale politiske
råd
Romsdal regionråd

Siw Helgadottir
Teksum

Avdelingsleder
sykehuspsykiatri Sunnmøre
Seksjonsleder spesialisert
habilitering Nordmøre og
Romsdal
Avdelingsleder Habilitering
Sunndal

X

Sunnmøre regionråd –
Søre Sunnmøre
Sunnmøre regionråd –
Nordre Sunnmøre

Guro Bakke Liaskar

Einingsleiar bu- og
habiliteringstenestene
Vestnes kommune
Einingsleiar bu- og
habilitering Ørsta kommune
Avd. leiar bu- og
aktivitetssenter Sula
kommune
Fastlege Ulstein kommune,
leder praksiskonsulentene
MR
FFO
SAFO/NFU

X

Torill Myklebust
Hjelseth
Perny Kristin Oksnes
Hilde Husby

Ina Killingrød Greve

Caroline Øyen Fiksdal

Fastlege/praksiskonsulent Stian Endresen

Brukerrepresentant
kommune
Brukerrepresentant HMR

Arkiv:

Tove Kroknes
Janne Remøy
Endresen

Vår ref:

X

X

-

X

X

X
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Agenda:
Utvalget legger til grunn «Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og
koordinator» for videre arbeid. Målgruppen for habilitering er definert slik

«Målgruppene for habilitering er personer som har, eller står i fare for å få
begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne.
Pasienter og brukere med behov for habilitering har funksjonsnedsettelser som
skyldes medfødte eller tidlig ervervede tilstander. For mange innebærer dette at de
ikke følger et forventet utviklingsforløp. Med tidlig ervervet menes at tilstanden har
oppstått før 18 år, jfr. prioriteringsveileder for habilitering av voksne i
spesialisthelsetjenesten. Behovet for habilitering varer oftest livet ut.»
 Gjennomgang av mandat
«Hvor trykker skoen» – hva ønsker utvalget å ha fokus på – felles idèmyldring





Sak
nr.
05/21

 Palliativ plan til pasienter med ei utviklingshemming – fra bolig til
sjukeheimspasient
 Psykisk helse – habilitering eller psykisk helsevern
 Fokus på beslutningskompetanse og beslutningsstøtte. Kompetanseløft?
 Fastlegens rolle – burde det være en kommunal habiliteringslege?
 Komplekse sammensatte saker med utfordrende adferd. Felles forståelse og
opplæring gjennom for eksempel MAP. Felles plattform – felles mål. Perny
Oksnes viser til «I samme båt, mot felles mål».
 Forventningsavklaringer kommune / spes. Helsetjeneste – hvordan gi
opplæring til flest mulig, og gjøre kommuner i stand til å videreføre
kompetanse. Fra individuell til generell opplæring. Hva trenger kommunene?
 Helseplattformen – muligheter for IP? Hvordan få alle tjenester til å bruke
samme verktøy (se tidligere utsendt mail fra Hilde Huseby)
 Tannbehandling – hvordan forbedre tjenestene
 Statsforvalteren – hvordan involvere de i utvalgets arbeid
 Ønske om faste årlige fagdager x 2. Planlegge første vår 2022. Viktig med
suksesshistorier – når og hva gjør at vi lykkes.
Felles informasjon til kommuner / helseforetak – muligheter til å komme med
innspill – alle representanter kontakter «sine» i forkant av neste møte og ber om
innspill
Møtestruktur 2022 – første møte 26.01.2022 kl. 12.00 – 15.00 Rådhuset,
Vestnes kommune. Møtes til felles lunsj.
Evt

Sak

Vedtak/aksjon

Ansvarlig

Velkommen og innledning v/ Ina
Killingrød Greve

Tas til orientering

Alle

Frist



07/21

Idèmyldring – hva ønsker
utvalget å jobbe med
Felles informasjon til
kommunene / helseforetak
Møteplan / form

08/21

Evt

06/21

Tas til orientering

Alle

Kalle inn til nytt møte
26.01.2022

Ina
Killingrød
Greve

Før neste
møte
Snarlig

Kildehenvisning:
Helsedirektoratet (2015). Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og
koordinator [nettdokument]. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 02. desember
2020, lest 04. november 2021). Tilgjengelig fra
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-ogkoordinator)
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