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Møtereferat 
 
 
 

Utvalg Faglig samarbeidsutvalg for rehabilitering 
Møteleder Anne Hollingen 
Referent Anne Hollingen 
Møtenummer 05/20212 
Dato 03.12.2021 
Tidspunkt Kl. 12.00 – 14.00 
Sted Teams 

 
 
Tilstede medlemmer:  
 

Organisasjon Navn Stilling/Funksjon Møtt 

HMR, klinikk for kreft og 
rehabilitering 

Ingvild Rostad Kjeldberg 
Ingvild.Kjeldberg@helse-mr.n 
 

Seksjonsoverlege 
fysikalsk medisin 

 

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 

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 Karin Iversen 
Karin.iversen@hustadvika.kommune.no 
 

Koordinerende 
enhet, Hustadvika 
kommune 

 

Sunnmøre regionråd 
Søre sunnmøre 

Runa Bakke 
runa.bakke@heroy.kommune.no 

Avdelingsleder 
Barn, familie og 
helse, Herøy 
kommune 

 

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 
 

Praksiskonsulent og 
fastlege 
Kristiansund 
kommune 

 

Brukerrepresentant Lillyanne Blindheim-Rødal 
lillyrodal@gmail.com 
 

Kreftforeningen 
NRF 

x 

  
 

Helsefellesskap Møre og Romsdal   
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Brukerrepresentant Anne Grethe Mongstad                        
g-mogsta@online.no 
 

Medlem 
brukerutvalget HMR 

 

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 

20/21 Godkjenning av 
referat 08/11-21 

Referatet ble godkjent Alle  

21/21 Handlingsplan for 
utvalget. 
Gjennomgang av 
innspill og forslag så 
langt 

Diskusjon om at det er 
utfordrende å jobbe med 
handlingsplanen  digitalt.  
 
Gruppene avgjør om de vil 
møtes før neset fellesmøte for å 
jobbe videre med områder som 
tidligere er fordelt. 
Viktig at planen blir spisset og 
konkret på mål og tiltak 

 Tekst bør ikkje gjentas 

 Tekst må være tydelig 

 Tekst må komprimeres 
 
Viser til vedlegg / ny mal  og 
nye kapittel. 
Gruppe 1: Se på kpt: 1 og 2 
Gruppe 2: Se på kpt: 3 
Gruppe 3:Se på kpt: 4 og 9 
Alle gruppene diskutere kpt. 4, 6 
og 7 

Alle  

22/21 Møteplan 2022 Ønskelig å møtes fysisk neste 
møte på Vestnes Fjordhotell der 
målet er å ferdigstille planen. 

Anne  

mailto:g-mogsta@online.no
mailto:o-hank@online.no
https://helse-mr.no/Documents/Samhandling/Diverse%20samhandlingsutvalg/Referat%20og%20dokument%20ulike%20faglige%20samarbeidsutval/M%C3%B8tereferat%20%20faglig%20samarbeidsutvalg%20for%20rehabilitering%20-%2008.11.2021.pdf


 
 

 
 

Arkiv:  Vår ref:  Side 3 av 3 

  SK:   

 
 
 
 
 
 
 
 

Anne vil sjekke pris/ evt. 
sponsing fra for eks. 
Statsforvalter. 
 
Neste møte: 21. januar 2022.  
KL. 10.00 – 15.00 
Videre møteplan for året blir  
utarbeidet der. 

23/21 «Pasientreiser» Generell informasjon om 
pasientreiser i Møre og Romsdal 

v/ Marita Ausdal  

24/21 Bruk av Teams / chat Diskusjon om å at det hadde 
vært nytting å bruke tams chat. 
Lages det nye tekster/ endringer/ 
spørsmål osv. kan vi lett følge 
med hverandre  og gi evt. 
tilbakemelding. 
Helseforetaket har pr. i dag  ikke 
mulighet å bli med i teams 
grupper kunn i chat. 
 
Vi tester dette for å se hvordan 
det fungerer 
 

Alle  

25/21 Honorering til 
brukerrepresentanter 

Ålesund Kommune utbetaler 
honorering til alle 
brukerrespresententene i 
fagrådene 

v/ Lillyanne  

https://helse-mr.no/dine-rettar-val-og-moglegheiter/pasientreiser
https://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/helsefellesskap-more-og-romsdal/fellesmota-mellom-lsu-og-faglige-samarbeidsutval
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