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Møtereferat 
 
 
 

Utvalg Faglig samarbeidsutvalg for rehabilitering 
Møteleder Anne Hollingen 

Referent Karin Sjåholm Iversen 

Møtenummer 05/2022 

Dato 21.01.2022 

Tidspunkt Kl.09:30 – 11:30  

Sted Teams 

 
Til stede medlemmer:  
 
Organisasjon Navn Stilling/Funksjon Møtt 

HMR, klinikk for kreft og 
rehabilitering 

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

Seksjonsoverlege 
fysikalsk medisin 

x 

HMR, klinikk for kreft og 
rehabilitering  

Marit Gyldenskog 
Marit.Gyldenskog@helse-mr.no 
 

Seksjonsleder Aure 
rehabiliteringssenter 

x 

HMR, klinikk for kreft og 
rehabilitering 

Anita Myklebust Nybø 
anita.myklebust.nybo@helse-mr.no 
 

Seksjonsleder Mork 
rehabiliteringssenter 

Nei 

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 Karin Iversen 
Karin.iversen@hustadvika.kommune.no 
 

Koordinerende 
enhet, Hustadvika 
kommune  

x 

Sunnmøre regionråd  
Søre sunnmøre 

Runa Bakke 
runa.bakke@heroy.kommune.no 
 

Avdelingsleder 
Barn, familie og 
helse, Herøy 
kommune 

Nei 

Sunnmøre regionråd 
Nordre sunnmøre  

Gunnhild Nordstrand 
guvn@giske.kommune.no 
 

Avd.leder fysio/ergo 
Giske kommune 

x 

Praksis konsulent  Andreas Hals  
Andreas.Nybrott.Hals@helse-mr.no 
 
 
NY: 
Håvard Ramsli 
havard.marandon.ramsli@helse-mr.no 
 

Praksiskonsulent og 
fastlege 
Kristiansund 
kommune 
 
Søre Sunnmøre 
Fastlege 
Herøy kommune    

Går 
ut 
 
 
 
 

Brukerrepresentant  Lillyannne Blindheim-Rødal 
lillyrodal@gmail.com 
 

Kreftforeningen 
NRF 

x 
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Brukerrepresentant  Anne Grethe Mongstad  
g-mogsta@online.no 

Medlem 
brukerutvalget HMR 

x 

Brukerrepresentant Øyvind Leren Hanken 
o-hank@online.no 
 

Medlem 
brukerutvalget HMR 

x 

 
 

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 

01/22 Godkjenning av referat 
03.12.2021 
 

Innspill til referat:  
Administrering av honorering og 
utbetaling til kommunale utvalgte 
brukerrepresentanter blir 
administrert av Ålesund 
kommune.  
 
Referat godkjent. 

 
 

 

02/22 Orientering om 
handlingsplan for KE, IP 
og koordinator 2021 -
2023 

- Mottatt innspill 
- Veien videre  

 

Orientering av tre innkomne 
innspill.  

- Gått gjennom av 
arbeidsgruppen.  
Tatt til etterretning  

 
Handlingsplan for KE, IP og 
koordinator bes løftes til ett 
overordnet nivå da den berører og 
angår flere områder og fagråd i 
helsefellesskapene.  
 
Presentere videre til strategisk 
samhandlingsutvalg, og deretter 
settes ut i praksis. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Anne / Karin  

 

03/22 Ny mal til handlingsplan 
for rehabilitering 2022- 
2025 
 

1) Forespørsel om å 
ta med kronikere 
inn i 
handlingsplanen 

 

Ta i bruk ny mal i det videre 
arbeid med handlingsplan for 
rehabilitering 2022-2025 
 
1)Bruker- og pasientgruppen 
kronikere vil naturlig høre til i 
handlingsplanen. Dette er ingen 
ensartet gruppe. Uavhengig av 
diagnose vil det være behovet til 
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2) Arbeide med 
innkomne forslag 
til handlingsplan  

 

enkelte bruker eller pasient som 
vil være avgjørende og ligge til 
grunn for rehabilitering. 
Kronikerbegrepet tas med i 
innledning.   
  
 
Arbeidsgruppen gikk gjennom og 
systematiserte mål og tiltak.  
 
 
Videre arbeidsfordeling:  

- Arbeidsgruppe 1: kapittel 
4; Planlegge 

- Arbeidsgruppe 2: kapittel 
3: Forberede 

- Arbeidsgruppe 3: kapittel 
1: Innledning 

 
1. Forslag til tekst sendes 
Anne  
2. Karin og Anne setter 
sammen innkomne forslag 
og sender ut til gruppa før 
neste møte 

 
 
 
 
 
 
 
Alle 
 
 
 
Alle  

04/22 Referat, møteplan og 
form  

Møteplan for våren 2022; Anne 
sender ut møtedatoer. 
 
Det er ønskelig at fagrådet møtes 
x 1 per måned til handlingsplanen 
er ferdig utarbeidet.  
 
Referat sendes 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  
Her finnes oversikt over alle 
utvalg, mandat, medlemmer, 
møteplan og referat.  
 
https://helse-mr.no/fag-og-
forsking/samhandling/helsefelless
kap-more-og-romsdal 
 

Anne Hollingen/ 
Karin Iversen 
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