
 

 

// REFERAT 

 
NAV MØRE OG ROMSDAL  

Godtfred Lies plass 3 
6415 Molde  

www.nav.no  
 
 

 
 
 

 

 
 
Møtedato: 060919 
 
Til stede fra Helse Møre og Romsdal (HMR): 
 
Lena Bjørge Waage, Samhandlingssjef 
Jorun Bøyum, Klinikksjef Medisin og rehabilitering  
Karl-Arne Remvik, Klinikksjef Psykisk helse og rus 
Helge Ristesund, Ass. Direktør (på telefon deler av møtet) 
 
Til stede fra NAV Møre og Romsdal:  
 
Stein Veland, Fylkesdirektør 
Hege Beate Skjølberg, Avdelingsdirektør Fag og Utvikling  
Astrid Paulsen - Avdelingsdirektør NAV Arbeidslivssenter (møteleder) 
Ellen Anita Trovaag - Rådgiver NAV Arbeidslivssenter (referent)  
 
Tid:  6.september   kl. 10.00 – 14.30. 
 
Sted:  Fylkeskontoret til NAV Møre og Romsdal, Gotfred Lies plass 3, 6415 Molde          
  
 
1/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sakslisten ble godkjent av deltakerne 
 
2/19 Presentasjonsrunde  
 
Presentasjonsrunden ble gjennomført.  
 
3/19 Gjennomgang referat fra møte 26. februar 2018 
 
Referat fra forrige møte ble gjennomgått. 
 
4/19 Gjennomgang av samarbeidsavtale mellom NAV og Helse-Midt 
 
Samarbeidsavtalen ble gjennomgått. 
 
5/19 Gjennomgang av konseptet Helseiarbeid (vedlegg 1)  
 

http://www.nav.no/
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2 Samarbeidsmøte Helse Møre og Romsdal og NAV Møre og Romsdal   

Konseptet Helseiarbeid ble presentert. Det ble gjennomgått bakgrunn for satsingen, 
individtiltaket med pasientforløp og bedriftstiltaket ispedd erfaringer fra Troms, 
Nordland der konseptet er etablert. 
 
6/19 Pilotprosjekt «Helseiarbeid» Møre og Romsdal 
Modell tenkning som dette er bra. Positivt å koble arbeid og helse sammen. Flere 
kunne ha hatt et annet arbeidsliv dersom man hadde kommet tidligere inn. 
Helseiarbeid er et tiltak som kan hjelpe fastlegen til rask avklaring.  
 

Bedriftstiltaket 
Viktig forebyggende tiltak og en viktig satsing for samfunnet. 
 
Individtiltaket 
Bildet innen helse er komplekst med mange behandlingstilbud, det er kjent at det er 
en utfordring at det er mye psykiatri innen muskel-og skjelett plager. Det er også 
behov for mer tilnærming til arbeid som en del av utredningen og behandlingen for 
pasienter som er yrkesaktive. Det er også viktig å gjøre en rask medisinsk avklaring.  
 
Konklusjon: Det var enighet i møtet om å jobbe videre med et forprosjekt for å 
etablere 2 piloter i Møre og Romsdal. En på Sunnmøre og en i Nordmøre/Romsdal.  
 
Innspill fra Styringsgruppen: Det er viktig å ta utgangspunkt i hvor potensialet er 
størst når lokasjon skal bestemmes. Det gir et godt grunnlag å se på tallene, men det 
er også viktig å ta hensyn til hva som er mulig å få til Det er behov for å ha noen 
følere ut i miljøet i forhold til lokasjon. Et viktig premiss for å lykkes er likevel å spille 
på de ressursene HMR har og hvor ildsjelene er.  
 
7/19 Etablering av styringsgruppe og formulering av mandat 
 
Det er viktig å få en felles forståelse av styringsgruppens handlingsrom og tenke 
muligheter. Det ble enighet om at det etableres en styringsgruppe og en 
arbeidsgruppe. Styringsgruppen har mandat og myndighet til å fatte beslutninger. 
 
Styringsgruppen består av følgende personer: Helge Ristesund, Jorun Bøyum, 
Karl-Arne Remvik, Lena Waage– alle Helseforetaket i Møre og Romsdal. Videre 
Stein Veland, Hege-Beate Skjølberg, Niclas D’Angelo og Astrid F. Paulsen – fra 
NAV.  
Styringsgruppen sin oppgave er å følge opp framdriftsplan, gjøre risikovurdering, og 
sikre at piloten beskrives innenfor gitte økonomiske rammer. 
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3 Samarbeidsmøte Helse Møre og Romsdal og NAV Møre og Romsdal   

Styringsgruppens skal beskrive hvordan konseptet «Helseiarbeid» som pilot skal 
leveres i Møre og Romsdal (forprosjekt). Piloten skal beskrives innenfor rammene og 
det nasjonale konseptet Helseiarbeid  
 
Styringsgruppen oppnevner en arbeidsgruppe som skal drive frem forprosjektet 
(beskrivelse av pilot). Det oppnevnes to personer fra Helseforetaket inn i 
arbeidsgruppen innen 27. september. Prosjektleder ble oppnevnt av styringsgruppen 
og er Ellen Anita Trovaag i NAV.  
 

➢ Oppnevnelse av deltakere i arbeidsgruppen fra HMR. 
Ansvarlig: HMR 

 
Det ble diskutert et utkast til mandat for styringsgruppen. Det gjenstår noen 
formuleringer på mandatet og Helseforetaket gir sine innspill til mandatet innen 13. 
september.   
 

➢ Innspill til mandat  
Ansvarlig: Styringsgruppen HMR/NAV  
 

8/19 Veien videre  
 
Nytt møte i styringsgruppen ble satt til 6/12-2019, der skal pilotbeskrivelsen legges 
frem. 
 

➢ Innkalling  
Ansvarlig: NAV 

 
Det er fagdag under planlegging i NAV våren 2020.  Det ble enighet om å 
samarbeide rundt innholdet i denne. Blir til våren 2020.  
 

➢ Involvering av HMR 
Ansvarlig: Hege Beate Skjølberg, NAV  
 

 
 
 
 
 
 


