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Møte/utvalg:  Strategisk samarbeidsutvalg 
Møteleiar:  Mona Ryste 
Referent: Bodil Haugen Våge  
Møtenummer: 1/2022 
Dato: 26.01.22 
Tid: 10.00 – 14.00 
Stad: Teams 

 
 
 

Varamedlemar møter berre ved særskilt innkalling. 
 

 

Namn Tittel  Møtt 

LSU Volda   

Renathe Rossi-Kaldhol 
 

Leiar LSU Volda 
Kommunalsjef Herøy kommune 

ja 

Mona Ryste  
Leiar Strategisk 
samarbeidsutval 

Nestleiar LSU Volda 
Rådgjevar Klinikk Volda sjukehus 

ja 

LSU Ålesund   

Siri Beate Talseth-Frilund Leiar LSU Ålesund 
Avdelingssjef medisinsk avdeling Ålesund sjukehus 

ja 

Synnøve Vasstrand Synnes Nestleiar LSU Ålesund 
Kommunalsjef Ålesund kommune 

Ja 

LSU Molde   

Oddbjørn Tomren Leiar LSU Molde 
Avdelingssjef medisin og nevrologi Klinikk SNR 

ja 

Tanja Thalen 
Nestleiar Strategisk 
samarbeidsutval 

Nestleiar LSU Molde 
Kommunalsjef Molde kommune 

ja 

LSU Kristiansund   

Ingeborg Johnsrud Dyrnes  
Vikar: Britt Iren Bæverfjord 

Leiar LSU Kristiansund 
Kommunalsjef helse, Smøla kommune 

ja 

Kjell Åsmund Bryn Nestleiar LSU Kristiansund Seksjonsleder BUP 
Kristiansund klinikk SNR 

ja 

Brukerrepresentant 
kommune 

  

Helge Hansen  PROFO (Prostatakreftforeningen) ja 

Brukerrepresentant 
helseforetak 

  

Paula Næss Skår Leiar Brukerutvalget HMR ja 

Fastlege/PK   

Stian Endresen Fastlege Ulstein kommune  
Leiar praksiskonsulentordninga HMR 

ja 

Fast vara fastlegar/PK   
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Referat 

Thilde Svela Fastlege Molde kommune, praksiskonsulent  ja 

Felles 
samarbeidssektretariat 

  

Eli Otterlei Samhandlingssjef HMR,  
leiar Felles samarbeidssekretariat 

ja 

Alf Reistad Romsdal Regionråd dagleg leiar (ROR)  
nestleiar Felles samarbeidssekretariat 

ja 

Bjørn Buan  Nordmøre interkommunalt politisk råd (IPR) 
kommuneoverlege Surnadal Kommune, 

ja 

Bodil Haugen Våge Sunnmøre Regionråd 
Rådgjevar helse og velferd Ålesund kommune,  
Lokal Samhandlingskoordinator Nordre Sunnmøre 

ja 

Oddvar Marøy Sunnmøre Regionråd 
Rådgjevar Ørsta kommune,  
Lokal Samhandlingskoordinator Søre Sunnmøre 

ja 

Stian Endresen  Leiar praksiskonsulentordninga,  
fastlege Ulstein kommune  

ja 

Britt Valderhaug Tyrholm  Spesialrådgjevar, samhandlingsseksjonen HMR ja 

Sak nr. Sak Ansvarleg  
1/22 Velkommen ved Mona Ryste – syner til Sjukehustalen. 

Godkjenning av innkallinga 
Referat: 
Innkallinga er godkjend. 
Det er meldt 2 saker til Eventuelt. 
 
Til informasjon endringer i LSU og SSU: 
Tanja Thalén er vald som ny leiar i LSU Molde og fortset å møte i 
SSU 

Trude Solenes er vald som ny nestleiar i LSU Molde og er ny fast 
representant i SSU 

Margrete Berle Grinaker er representant i LSU Molde, og er 
vararepresentant i SSU 

Siri Beate Talseth-Frilund erstattar Elisabeth Siebke i LSU 
Ålesund og i SSU. 

Mona Ryste 

2/22 Godkjenning av referat fra forrige møte  
Se referatet HER 
Referat: 
Referatet er godkjent. 

Mona Ryste 

3/22 Handlingsplan multisjuke, stormottakar og palliasjon  
Referat: 
Har endra tittelen på handlingsplanen til Handlingsplan multisjuke 
og palliasjon 2022-2025 

Tanja Alme 
Bardo Driller 

https://helse-mr.no/Documents/Samhandling/Diverse%20samhandlingsutvalg/Strategisk%20samarbeidsutval/Referat%20m%c3%b8te%20nr%202%201.12.21%20Strategisk%20samarbeidsutvalg.pdf
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- Det har vore utfordrande å inkludere “stormottakarar” 
og gruppa har difor ekskludert denne gruppa. Gruppa 
“stormottakar” fortener eit eige fokus. 

Vedtak: 
1. Strategisk samarbeidsutval gir honnør for arbeidet som er lagt 
ned i  arbeidet med Handlingsplan eldre multisjuke og palliasjon 
både av det faglege samarbeidsutvalet og gjennom innspel frå dei 
lokale samarbeidsutvala.  
2. Strategisk samarbeidsutval godkjenner at handlingsplan som den 
er framlagt, blir lagt ved høyringa til Utviklingsplanen for Helse 
Møre og Romsdal HF.  
3. Strategisk samarbeidsutval ber om innspela som kjem fram 
møtet i Strategisk samarbeidsutval 26.1.22 blir vurdert innarbeida i 
handlingsplanen eller ved rullering og årleg revisjon. 
4. Strategisk samarbeidsutval tilrår at både kommunane og Helse 
Møre og Romsdal HF gjer planen kjent for sine tilsette for å sikre 
eigarskap og etterleving av planen. 

4/22 Handlingsplan Barn og unge 
Referat: 
Det har vore utfordrande å ta i bruk malen. 
Utvalget har teke utgangspunkt i at barn og unge skal kunne få 
likeverdige tenester uansett kvar en bur i fylket.  
Vedtak: 
1. Strategisk samarbeidsutval gir honnør for arbeidet som er lagt 
ned i  arbeidet med Handlingsplan barn og unge både av det 
faglege samarbeidsutvalet og gjennom innspel frå dei lokale 
samarbeidsutvala.  
2. Strategisk samarbeidsutval godkjenner at handlingsplan som den 
er framlagt, blir lagt ved høyringa til Utviklingsplanen for Helse 
Møre og Romsdal HF.  
3. Strategisk samarbeidsutval ber om innspela som kjem fram 
møtet i Strategisk samarbeidsutval 26.1.22 blir vurdert innarbeida i 
handlingsplanen eller ved rullering og årleg revisjon. 
4. Strategisk samarbeidsutval tilrår at både kommunane og Helse 
Møre og Romsdal HF gjer planen kjent for sine tilsette for å sikre 
eigarskap og etterleving av planen. 

Manuela 
Strauss 
Lene Solheim 

5/22 Handlingsplan Psykisk helse og rus  
Referat: 
Krevjande med ny mal, men er ein fin modell for å jobbe med 
forbedring. 
Det finst ei stor gråsone ift til kva som er spesialisthelseteneste og 
kva som er kommunehelseteneste. Vi må arbeide for tilgang på 
likeverdige tenester i fylket. 
Vedtak: 
1. Strategisk samarbeidsutval gir honnør for arbeidet som er lagt 
ned i  arbeidet med Handlingsplan Psykisk helse og rus både av det 

Line Lingen 
Anders Høe 
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faglege samarbeidsutvalet og gjennom innspel frå dei lokale 
samarbeidsutvala.  
2. Strategisk samarbeidsutval godkjenner at handlingsplan som den 
er framlagt, blir lagt ved høyringa til Utviklingsplanen for Helse 
Møre og Romsdal HF.  
3. Strategisk samarbeidsutval ber om innspela som kjem fram 
møtet i Strategisk samarbeidsutval 26.1.22 blir vurdert innarbeida i 
handlingsplanen eller ved rullering og årleg revisjon. 
4. Strategisk samarbeidsutval tilrår at både kommunane og Helse 
Møre og Romsdal HF gjer planen kjent for sine tilsette for å sikre 
eigarskap og etterleving av planen. 
 

6/22 Handlingsplan Akuttmedisinsk kjede  
Referat: 
Utvalet ser nokre utfordringar knytt til arbeidet: 
Sekretærfunksjon, økonomi, prioritering av utvalsarbeidet, 
helseføretaket er en organisasjon, kommunane er 26 ulike 
organisasjonar. 
Surnadal kommune er ikkje fanga opp i handlingsplanen. 
Viktig å få med utfordringar knytt til kommunane i randsonene som 
ikkje er ein del av dei fire store legevaktene.  
Psykisk helsevern må med i det vidare arbeidet. 
Vedtak: 
1. Strategisk samarbeidsutval gir honnør for arbeidet som er lagt 
ned i  arbeidet med Handlingsplan for Akuttmedisinsk kjede både 
av det faglege samarbeidsutvalet og gjennom innspel frå dei lokale 
samarbeidsutvala.  
2. Strategisk samarbeidsutval godkjenner at handlingsplan som den 
er framlagt, blir lagt ved høyringa til Utviklingsplanen for Helse 
Møre og Romsdal HF.  
3. Strategisk samarbeidsutval ber om innspela som kjem fram 
møtet i Strategisk samarbeidsutval 26.1.22 blir vurdert innarbeida i 
handlingsplanen eller ved rullering og årleg revisjon. 
4. Strategisk samarbeidsutval tilrår at både kommunane og Helse 
Møre og Romsdal HF gjer planen kjent for sine tilsette for å sikre 
eigarskap og etterleving av planen. 

Erlend Bae 
 

7/22 Formål og oppgaver i Helsefellesskap M&R 
Referat: 
Justeringar ift til utsende saksdokument: Vedteke med dei 
endringane som kom fram i møtet – jamfør vedlegg. 

Vedtak:  
1. Strategisk samarbeidsutval støttar framlagt justert 
oppgåvefordeling for dei ulike samarbeidsorgana i 
Helsefellesskap Møre og Romsdal og sender saka tilbake til 
Partnarskapsmøte for endeleg handsaming. 

Alf Reistad 
 

8/22 Nasjonal helse og sjukehusplan – innspill fra Helsefellesskap M&R.  
Referat: 

Bjørn Buan 
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SSU 
Vedtak:  
1. Strategisk samarbeidsutval skal på vegne av Helsefellesskapet 
overlevere et innspelsdokument til regjeringens Nasjonal 
sjukehus- og samhandlingsplan for 2024-2027 innen fristen 1. 
april 2022.  
2. På grunnlag av innspill i møtet skal sekretariatet legge fram 
utkast til innspelssdokument for beslutning i kommende møte i 
SSU 23. mars 2022.  
3. Sekretariatet sørger for den involvering i helsefellesskapet og 
sender det til høyring til LSUane med høyringsfrist 4. mars. 

9/22 Statsforvalteren sin rolle i SSU og Partnerskapsmøte 
Referat: 

Vedtak:  
Strategisk samarbeidsutval i Helsefellesskap M&R vedtek at 
Statsforvaltaren får rolle som fast observatør i 
Partnarskapsmøte og Strategisk samarbeidsutval. 

Eli Otterlei 

10/22 Eventuelt 

Saker: 
1. Er det behov for vara for brukarrepresentant i dei faglege 

samarbeidsutvala? 
Er det behov for vara i SSU for dei andre medlemmane? 

2. Møteplanen SSU. 
Referat: 

1. Det er foreløpig ikkje behov for vara for brukarrepresentant 
i dei faglege samarbeidsutvala. 
Det er fornuftig at det er ein vararepresentant både frå 
kommunesida og frå føretakssida ved forfall i SSU. LSUane 
må oppnemne. 

2. Møteplanen for SSU:  
- Utvide møtet 23. mars til kl. 09 - 13. 

- Viktig at LSUane må sjå på eigen møteplan og at denne står 
ift møta i SSU – helst 2 veker før kvart møte i SSU.  

Mona Ryste 
 


