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Utvalg Faglig samarbeidsutvalg multisyke, 
«stormottaker» og palliasjon 

Møteleder Tanja Alme 

Referent Bardo Driller 

Møtenummer 2 

Dato 16.11.2021 

Tidspunkt Kl 13-14.30 

Sted Digitalt teams 

 
 
Tilstede medlemmer:  
 

Organisasjon Navn Stilling/Funksjon Møtt 
HMR, Klinikk SNR Bardo Driller Overlege Anestesi Molde 

Sykehus 
X 

HMR, klinikk 
Ålesund sjukehus 

Yngve Seljeset Seksjonsoverlege Geriatri X 

Sunnmøre 
regionsråd. søre 

Ingeborg Håskjold Seksjonsleiar heimebaserte 
tenester Volda kommune 

X 

HMR, klinikk Volda 
sjukehus 

Therese Heggedal 
Moltudal 

Seksjonsleiar med,avd 
Volda sjukehus 

X 

HMR, klinikk SNR Gudrun Karlsen Seksjonsleiar Kir/ortopedisk 
sengepost 

 

Nordmøre 
interkommunale 
politiske råd 

Jeanette- Christin 
Størseth 

USHT X 

Romsdal  regionsråd Thomas Rakvåg Kommuneoverlege Aukra X 

HMR Elias Waaler Kristiansen Bruker representant X 

Sunnmøre 
regionsråd- Nordre 

Tanja Alme Kreftkoordinator Sula 
Kommune/leiar palliativ plan 
Møre og Romsdal 

X 

 
 

Agenda:  
1. Referat fra forrige møte 
2. Revidering handlingsplan 
3. Retningslinjer for samarbeid mellom spesialist og primærhelsetjeneste for 

pasienter med livsopprettholdene langtids mekanisk ventilasjon. 
4. Møtepunkt 2022 
 
Ad 1. 
Referatet ble godkjent 
 
Ad 2. 

  
 

Helsefellesskap Møre og Romsdal   



Tanja refererer kort fra presentasjonen av vår handlingsplan for de lokale 
samhandlingsutvalgene (teams møte). 
Foreløpige tilbakemeldinger fra LSU etter den presentasjonen: 

 Veldig bra plan 
 
Det de mente manglet: 

 Multisyke som ikke er eldre, hva med de? 

 Kva er med kronikere?  

 Passer stormottakere inn i mandatet / gruppen? 

 Begrepet «unødvendige sykehusinnleggelser» er ulykkelig 

 Være enda tydeligere på hvem som kan få en palliativ plan (ikke bruke begrepet 
palliativ diagnose) 

 Mobilisering og hverdagsrehabilitering må få mer fokus 

 Diskusjon om eldre multisyke som ikkje er palliativt  
 
Dette kom som innspill fra det to (Oddbjørn Tomren og Jan Erik Hovdenak) som skal 
som representanter fra LSU komme med høringsinnspill i forhold til Faglig 
samarbeidsutvalg multisyke, «stormottaker» og palliasjon: 

 Stormottaker-begrep er tilknyttet til økonomi fram for det medisinsk faglige 

 Skjønner problemet med å integrere «stormottaker» i gruppens mandat (kanskje 
Pasientsentrert helsetjenesteteam (PSHT) kan være en løsning for å få dem 
integrert i handlingsplanen) 

 Kronisk syke ble nevnt som mulig gruppe i handlingsplanen fra 
brukerrepresentanter, blir det for stort? 

 Korte ned teksten generell, krevende å jobbe seg gjennom så mye, nasjonale 
føringer kan kanskje kortes ned 

 Hvordan ser utviklingen ut om et par år (eldre befolkning)? Hvorfor gjør man det 
(strategi og handlingsplan)? – Litt mer om bakgrunn 

 Kanskje noe om forventninger i befolkningen i bakgrunn 

 Hva er mål, hva der delmål, hva er tiltak? – Litt bedre systematikk 

 Prioriteringer av tiltakene helt på slutten / i sammenfatningen 
 
Konklusjon frå diskusjon med alle medlemmer i gruppen Faglig samarbeidsutvalg 
multisyke, «stormottaker» og palliasjon: 
 
Vi etterlyser engang til nøye om vi skal ha kronisk syke pasienter og «stormottaker» med 
i vår mandat som Faglig samarbeidsutvalg. Tanja og Bardo har kontakt om det med 
Lena Waage og Eli Otterlei. 
Vi kan foreløpig skrive noe i handlingsplanen om at vi ikke konkret legger til rette for en 
samhandlingsstrategi for kronisk syke mennesker i vårt faglig utvalg og at vi tilknytter 
strategien rundt «stormottaker» til PSHT på tvers av helsetjenestenivåer.  
 
Vi prøver å sette hovedfokus (og senere prioriteringer) på følgende temaer: 

 Forhåndssamtaler 

 Palliativ plan 

 Pasientforløp eldre skrøpelig og eldre multisyke, inkludert tidlig oppdaging og rask 
respons ved forverret somatisk tilstand 

 Pasientsentrert helsetjenesteteam (PSHT) 

 Medisinsk avstandsoppfølging og videokonsultasjoner 
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Vi prøver å holde oss kortere i teksten og være mer systematisk med å beskrive 
hovedmål, delmål og tiltak. Angående tiltak er det viktig å ta med eksempler på prosjekt 
og si noe om hvordan man kan måle effekten av tiltakene / prosjekter.  
 
Tanja skal etterlyse et mål for Faglig handlingsplan og et mål for selve saksgang i 
samarbeid med LSUer.  
 
Inntil 10. des. skal det sendes ut et nytt utkast til handlingsplanen sånn at alle kan 
komme med innspill før vi møtes fysisk i januar 2022. 
 
Ad 3. 
Vi diskuterer retningslinjer for samarbeid mellom spesialist og primærhelsetjeneste for 
pasienter med livsopprettholdene invasiv langtids mekanisk ventilasjon. Vi skal prøve å 
tilnærmer oss feltet med forslag om å legge det til strategien om PSHT. Retningslinjer 
kan da gjerne brukes men det skal sikres at særlig spesialisthelsetjenesten tilbyr sin 
kompetanse der hvor pasienten oppholder seg mest, dvs. i primærhelsetjenesten.  
 
Ad 4. 
Neste møte torsdag 6. januar, Tanja kommer med tilbakemelding hvor og hvilket 
tidspunkt om dagen. 
 
 
Molde, 16.11.21 
 
 
Bardo Driller 
 

 


