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Sak 20/2021 Møte i Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal 12.05.2021

Revidert samarbeidsstruktur

HMR: Styreleder, nestleder, AD,
leder PKO, fortr.vis. Fag.dir, HR.dir +
6 klinikksjefer
Kommune: ordfører, kommunedir.,
kommunalsjef/kommuneoverlege
fra hvert IKPR
2 brukerrepresentanter

Samhandlingssjef,
sam.rådgiver, PK, 3
kommunale utpekt
fra hvert IKPR

Leder og nestleder fra hvert
LSU, 1 repr. fra fastlege/PK,
2 brukerrepresentanter

5 repr. fra HMR i hvert LSU,
1 repr. fra hver kommune,
1 repr. fra fastlege/PK,
2 brukerrepresentanter

Faglige samarbeidsutvalg

Fire kommunale repr, fire repr fra
HMR, en fastlege/PK, 2
brukerrepresentanter
*Utvalgene kan invitere andre relevante
deltakere om hensiktsmessig

• Faglig samarbeidsutvalg for koordinering av tjenester, samt innleggelse og utskrivning fra sykehus
(delavtale 1)
• Faglig samarbeidsutvalg for barn og unge (habilitering, somatikk og psykisk helsevern )
• Faglig samarbeidsutvalg for behandlersamarbeid

•
•
•
•

Faglig samarbeidsutvalg for psykisk helse og rus
Faglig samarbeidsutvalg for multisyke, «stormottaker» og palliasjon
Faglig samarbeidsutvalg for rehabilitering
Faglig samarbeidsutvalg for voksenhabilitering

• Faglig samarbeidsutvalg for kunnskapsoverføring, forskning og utdanning, samt praksiskonsulentordningen
(delavtale 2)
• Faglig samarbeidsutvalg for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg (delavtale 3)
• Faglig samarbeidsutvalg for IKT-løsninger og elektronisk samarbeid (delavtale 4)
• Faglig samarbeidsutvalg for samarbeid om helsefremmende og forebyggende helsearbeid (delavtale 5)
• Faglig samarbeidsutvalg for beredskapsplaner (delavtale 6)
• Faglig samarbeidsutvalg for akuttmedisinsk kjede (delavtale 6)

Delavtale 6. Kapittel 6.2 - Samarbeid innenfor
helseberedskap og samfunnssikkerhet
• Felles ansvar for kommunen og helseforetaket
• Partene plikter å samordne og dele egne planer for sosial og helsemessig
beredskap for større ulykker, kriser katastrofer. Dette gjelder blant annet:
a) Utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyser som grunnlag for planlegging (ROS-analyser).
b) Samarbeide om planlegging og gjennomføring av øvelser.
c) Samordne og dele planer for forsyning og forsyningssikkerhet for materiell og medisinsk
utstyr.
d) Beskrive varslings- og krisekommunikasjon.
e) Samarbeide om opplæring og vedlikehold av kunnskap og kompetanse i krisehåndtering.
f) Innkallingsrutiner for personell.
g) Samarbeide med andre nødetater, samfunnssektorer og frivillige organisasjoner. Dette
skal sikre helhetlige beredskapsplaner og krisehåndtering, herunder samarbeide,
utarbeide og dele planer for utvikling av akuttmedisinsk beredskap.
Sak 107-20 - Vedlegg 1 - revidert samarbeidsavtale.pdf
(helse-midt.no)

Faglig samarbeidsutvalg for beredskapsplaner
• Samarbeidsavtale kap 5.4 og delavtale 6

Organisasjon

Fire kommunale repr, fire repr fra HMR,
en fastlege/PK, 2 brukerrepresentanter
*Utvalgene kan invitere andre relevante
deltakere om hensiktsmessig

Navn

Stilling/Funksjon

Kontaktinfo

HMR, Stab

Hans Olav Ose

Beredskapsjef- og sikkerhetsleder

hans.olav.ose@helse-mr.no

HMR, Klinikk Volda sjukehus

Mona ryste

Fag/ledernivå Volda

Mona.Ryste@helse-mr.no

HMR, Klinikk Ålesund sjukehus

Inge Ødven

Fag/ledernivå Ålesund

Inge.Odven@helse-mr.no

HMR, Klinikk SNR Kristiansund

Carina Wollan Myhre

Fag/ledernivå Kristiansund

Carina.Wollan.Myhre@helse-mr.no

HMR, Klinikk SNR Molde
Nordmøre interkommunale politiske råd

Anita Skarshaug
Bjørn Sletbakk

Fag/ledernivå Molde
Ass. kommunedirektør Tingvoll

Anita.Skarshaug.Kvendseth@helse-mr.no
bjorn.sletbakk@tingvoll.kommune.no

Romsdal regionråd

Harald Westby Digernes

Helse- og velferdssjef Rauma kommune

Harald.Digernes@rauma.kommune.no

Sunnmøre regionråd - Søre

Arne Runar Vik

arne.runar.vik@ulstein.kommune.no

Sunnmøre regionråd - Nordre

Espen Søbstad

Kommunalsjef Teknisk, Ulstein
Seniorrådgjevar/beredskapskoordinator Sula
kommune

Praksiskonsulent

Sindre Klokk

Praksiskonsulent

Sindre.Klokk@helse-mr.no

Brukerrepresentant kommune

Lillyanne Blindheim-Rødal

NRF/Kreftforeningen

lillyrodal@gmail.com

Brukerrepresentant HMR

Asbjørn R. Gausdal

FFO

a-gausda@online.no

Statsforvalteren

Stine Sætre?
Karin Muller Mikalsen?

Beredskapssjef?
Fylkeslege?

fmmrstsa@statsforvalteren.no
fmmrkami@statsforvalteren.no

Bykommune Nordmøre og Romsdal

Torill Berg

Beredskapssjef

torill.berg@molde.kommune.no

Bykommune Sunnmøre

Albert Gjørtz

Beredskapssjef

albert.gjortz@alesund.kommune.no

Espen.Sobstad@sula.kommune.no

Oppgaver
a) Utarbeide handlingsplan som konkretiserer ansvar og oppgaver i
kommuner og helseforetak. Handlingsplanen skal høres og forankres
i de lokale samhandlingsutvalgene og vedtas i strategisk
samarbeidsutvalg. Handlingsplanen skal ha årlig revisjon, med
evaluering av mål/tiltak/effekt.
b) Ansvar for videreformidling av informasjon til kommuner,og
helseforetaket, og arrangere felles fagdager ved behov.
c) Samarbeide med de øvrige fagrådene i Midt-Norge.
d) Høringsinstans for regional utviklingsplan beredskap(naturlig utover
mandatet).

SAK 07/21-Gjennomgang av referat fra
forrige møte
Referat - møte i faglig samarbeidsutvalg for beredskapsplaner
17.08.2021.pdf

SAK 08/21- kort gjennomgang delavtale
mellom helseforetak og kommuner
KLIKK HER FOR PLAN 2017-2019

SAK 09/21- Orientering om utviklingsplan
beredskap og fagutvalg Trøndelag
Fremtidsnotat beredskap legges ved referatet til orientering

Regional utviklingsplan
Foretaksmøtet har bedt om at det utarbeides regionale utviklingsplaner innen utgangen av 2022.

Utviklingsplan for
Helse Møre og
Romsdal HF
2023-2026

Utviklingsplan for
Helse NordTrøndelag HF
2023-2026

Utviklingsplan for
St. Olavs hospital
HF
2023-2026

Regional
utviklingsplan
2023-2026

Tidsfrist: 31.12.2022

Uløste utfordringer (1)
• Krav og forventninger til beredskap
• Det er behov for å tydeliggjøre krav og forventninger til beredskap i
foretaksgruppen.

• Roller og ansvar
• Det er behov for å tydeliggjøre roller og ansvar i beredskapsarbeidet, både
mellom virksomhetene i foretaksgruppen og mellom ulike fagområder internt
i virksomhetene.
• Det er behov for å tydeliggjøre roller og ansvar samt ulike
kommunikasjonskanaler mellom Helse Midt-Norge og nasjonale myndigheter
(HOD, Hdir, mv.)

Uløste utfordringer (2)
• Kompetent og robust beredskapsledelse
• Det er behov for å sikre tilstrekkelig kompetanse i beredskapsledelsen for alle
virksomhetene i foretaksgruppen.
• Det er behov for å vurdere om beredskapsledelsen i virksomhetene er
tilstrekkelig robust (bemanning, kompetanse, tilgjengelighet), særlig med
tanke på å håndtere langvarige og/eller samtidige kriser.
• Det er behov for å vurdere om HelseCIM tilfredsstiller nødvendige krav til et
regionalt krisestøtteverktøy, samt å sikre tilstrekkelig kompetanse i bruk av
dette eller annet valgt verktøy.

Kort orientering Fagutvalg beredskap
Trøndelag
Handlingsplan helseberedskap og akuttmedisinsk kjede

SAK 10/21-Gjennomgang av handlingsplanen som skal
revideres. Status fra Helseforetaket og kommunene.
Status fra:
1. HMR v/Hans Olav Ose
2. Nordmøre interkommunale politiske råd: Bjørn Sletbakk
3. Romsdal regionråd: Harald Westby Digernes
4. Sunnmøre regionråd Søre: Arne Runar Vik
5. Sunnmøre regionråd Nordre: Espen Søbstad

Helse Møre og Romsdal HF: Status handlingsplan 2017-2019

Sak 12/21: Avklaring videre fremdrift og
møteform

13/21: Eventuelt

