
  
 

Helsefellesskap Møre og Romsdal    
 

Møtereferat  
 

Arkiv:  Vår ref:  Side 1 av 4 

  SK:   

Utvalg Faglig samarbeidsutvalg for multisyke, stormottaker og palliasjon 

Møteleder Lena Bjørge Waage/Britt Valderhaug Tyrholm 

Referent Lena Bjørge Waage/Britt Valderhaug Tyrholm 

Møtenummer 1/21 

Dato 09.06.21 

Tidspunkt 13.30 – 15.30 

Sted Teams 

 
 

Tilstede - medlemmer:  
 

Organisasjon Navn Stilling/Funksjon Møtt 
HMR, Klinikk Ålesund sykehus  Yngve Seljseseth Seksjonsoverlege geriatri x 

HMR, Klinikk Volda sykehus  Therese Heggedal Moltudal Seksjonsleder med.avd. Volda sjukehus x 

HMR, Klinikk SNR Bardo Driller Overlege anestesiologi Molde sjukehus x 

HMR, Klinikk SNR Gudrun Karlsen Seksjonsleder ortopedisk/kirurugisk 
sengepost 

 

Nordmøre Interkommunale 
politiske råd (NIPR) 

Jeanette-Christin Størseth USHT Kristiansund kommune x 

Romsdal Regionråd (ROR) Thomas Rakvåg Kommuneoverlege Aukra kommune  

Sunnmøre Regionråd (SR) – 
Søre 

Ingeborg Mork Håskjold Seksjonsleiar HT Volda kommune  

Sunnmøre Regionråd (SR)  – 
Nordre  

Tanja Alme Leder for prosjektet palliativ plan, 
kreftkoordinator Sula kommune 

x 

Praksiskonsulent (PK) Andreas Hals Praksiskonsulent x 

Brukerrepresentant kommune Elias Waaler Kristiansen Revmatikerforbundet x 

Brukerrepresentant HMR Daniel Ask Kreftforeningen x 

 



Andre deltakere: Siri Talseth-Frilund, avdelingssjef avd. for medisin Klinikk Ålesund sjukehus, Fredrik Rolf Grüner, virksomhetsleder 
Spjelkavik omsorgssenter Ålesund kommune – sak 09/21. 
 
 
 

Agenda:  

 Velkommen og presentasjonsrunde  

 Innledning om helsefellesskap og mandat for fagutvalget  

 Presentasjon av arbeidet som er gjort i ressursgrupa for den eldre multisjuke pasient. Forslag til handlingsplan for 2021/2022 

 Tilråding om at samarbeidsutvalget blir utvidet med kompetanse fra utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester og 
statsforvalteren, ev repr fra universitet/høyskole 

 Presentasjon av «hva er viktig for deg? – dagen» 

 Utviklingsplan 

 Konstituering av utvalget og møteplan 

 Gjenværende prosjektmidler. Forslag til disponering 

 Utarbeidelse av pasientforløp for pasienter med langtids mekanisk ventilasjonsbehandling (LTMV) 

 Ev 
 
 

 Oppsummering fra møtet med vedtak/aksjoner 

Sak 
nr. 

Sak Vedtak/aksjon Ansvarlig  Frist 

01/21 Velkommen og presentasjonsrunde  
 

Tar til orientering  Lena B Waage  

02/21 Innledning om helsefellesskap og mandat for 
fagutvalget  
 
Viser til vedlagt presentasjon  
 

Tar til orientering Lena B Waage  



  
 

Helsefellesskap Møre og Romsdal    
 

Møtereferat  
 

Arkiv:  Vår ref:  Side 3 av 4 

  SK:   

03/21 Presentasjon av arbeidet som er gjort i 
ressursgruppa for den eldre multisjuke pasient. 
Forslag til handlingsplan for 2021/2022 
 
Viser til vedlagt presentasjon 
 

Tar til orientering, men utsetter å 
avklare videre oppfølging av 
handlingsplan til neste møte 

Britt V Tyrholm 
Tanja Alme 

 

04/21 Tilråding om at samarbeidsutvalget blir utvidet 
med kompetanse fra utviklingssenteret for 
sykehjem og hjemmetjenester og 
statsforvalteren, ev repr fra 
universitet/høyskole 
 
Forslag om at utvalget utvides med Toril 
Skorpen fra USHT  

Toril Skorpen blir invitert med 
som medlem med 
observatørstatus 

Britt V Tyrholm Snarlig 

05/21 Presentasjon av «hva er viktig for deg? – 
dagen» 
 

Tar til orientering Britt V Tyrholm 9.juni 

06/21 Utviklingsplan 
 
Viser til vedlagt presentasjon 
 

Tar til orientering og kommer 
tilbake til oppfølging og 
gjennomføring i neste møte.  

Lena B Waage Etter fremdriftsplan i 
presentasjon 

07/21 Konstituering av utvalget og møteplan 
 

Forslag om Tanja Alme som 
leder og Bardo Driller som 
nestleder/referent 
 
Avklares formelt pr  

Britt V Tyrholm 18.juni 



 

e-post mellom medlemmene i 
utvalget 
 

08/21 Gjenværende prosjektmidler. Forslag til 
disponering 
 

Tar til orientering Britt V Tyrholm  

09/21 Utarbeidelse av pasientforløp for pasienter 
med langtids mekanisk ventilasjonsbehandling 
(LTMV) 
 
Viser til vedlagt saksframlegg  
 
 
Innspill i møtet 
 

- Trenger en helhetlig pasientforløp? 
Endre til rutine som punktvis kan 
fungere som en sjekkliste 
 

- Huske også palliativ plan som verktøy 
og kontaktlege der det er relevant 

 

Faglig samarbeidsutvalg tilrår at 
det etableres en arbeidsgruppe 
for å utarbeide forslag til 
retningslinje/ 
prosedyre for langtids mekanisk 
ventilasjon slik det fremkommer 
i mandatet og forslag 
fremdriftsplan. 
 
 

Britt V Tyrholm til 
arbeidsgruppe er 
etablert  

Snarlig etablering av 
arbeidsgruppe, ellers 
tidslinje som i vedlagt 
saksfremlegg 


