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Referat møte i styringsgruppen for HelseIArbeid Møre og Romsdal  
                 
Tid:      260521 klokken 0900-1100 
Sted:      TEAMS 
 

Til stede:  

Styringsgruppen for HelseIArbeid Møre og Romsdal: 
Stein Atle Veland, Hege Beate Skjølberg (møteleder), Maiken Talsæte, Helge Ristesund, Ole 
Lorvik, Jorun Bøyum; og Rune Solenes Opstad  

Frafall: Lena Bjørge Waage, 

Deltakere fra Samarbeidsgruppen HelseIArbeid Møre og Romsdal: 
Henning Nedberg, Marianne Sletnes, Liv Ingebjørg Schrøder, Ole Bjørn Koflåth og Ellen 
Anita Trovaag  

 

Saksnr. Saksliste  

01/21 Godkjenning av innkalling og saksliste  
 
Sakslisten ble godkjent  

02/21 • Overordnet status nasjonalt og i vårt fylke inkl. NAV-veileder og Bedriftstiltaket 
ble gjennomgått. 
 

• Individtiltaket HelseIArbeid Sunnmøre ble gjennomgått: 
o Status (inkl. utfordringer) 
o Samarbeidet med NAV-veileder  
o Kasus– arbeidsretting, tverrfaglighet og samtidighet 

   

• Individtiltaket HelseIArbeid Nordmøre og Romsdal ble gjennomgått: 
o Status (inkl. utfordringer) 
o Samarbeidet med NAV-veileder 
o Kasus – arbeidsretting, tverrfaglighet og samtidighet 

 
Se vedlagt presentasjon. 
Kasusene som ble gjennomgått illustrerte viktigheten av å få NAV tidlig inn, samt 
mulighetene som åpner seg for at pasienten både kan få behandling og være i 
arbeid samtidig. De viste også nytten av tverrfagligheten og helheten som ligger i 
HelseIArbeid-tilbudet. Behandlingstilbudet sammen med NAV-veileders bidrag og 
den arbeidsrettede innsatsen ga pasientene i eksemplene trygging, håp, 
mestringstro og en større sjanse for å bli i arbeidslivet.  
 
Det ble forespurt om pasienttallene på Nordmøre og Romsdal representerte unike 
pasienter, dette ble bekreftet. I tillegg ble det spurt om hvor pasientene kom fra, det 
ble bekreftet at det kom pasienter fra hele fylket, mest fra Sunnmøre til HIA-
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klinikken Ålesund og fra både Nordmøre og Romsdal til HIA-klinikken i Molde. 
Digital pasientbehandling gir mulighet for å behandle flere pasienter med lengre 
reisevei.  Evalueringen av piloten vil inneholde dette temaet med mer informasjon 
hvis den er tilgjengelig.  
Etter presentasjonene ble det diskutert hvorfor de to tilbudene har ulik tilnærming 
spesielt mht. bruk av psykolog i behandlingen. Det var tilslutning til at dette er greit 
og forståelse for at HelseIArbeid tilbudet springer ut fra allerede etablerte miljøer. 
Det må jobbes videre med å styrke dette i tilbudet på Sunnmøre. 
Hege-Beate Skjølberg informerte om at IPS- miljøet også er godt etablert i DPS-
Molde, og at det her også er fylkesvise forskjeller.  
 
Det ble avtalt videre oppfølging og dialog rundt behovet for samarbeid med 
psykiatrien for HIA-tilbudet på Sunnmøre mellom Ole Lorvik i Styringsgruppen og 
LS/HBS. 
 

03/21 Fremdrift etter pilot, avgjørelser for NAVMR og HMR (ifølge statusrapport)  
 
Statusrapportens siste del ble gjennomgått og følgende avgjørelser ble tatt i møtet: 
 
Tilslutning til videreføring av HelseIArbeid etter pilotperioden (010921) fra hele 
styringsgruppen. 
 
Stein Veland kunne bekrefte at NAV kan øke stillingen til NAV-veileder på 
individtiltaket i Molde til 40% etter ferien. 

 
Evaluering og fremdrift gjennomføres som foreslått i statusrapporten.  
 
Samarbeidsgruppen kommer med forslag til organisering av HelseIArbeid etter 
pilot, fordeling av ansvar NAVMR/HMR (Drøftes også internt i de to 
organisasjonene). 
 
 

04/21 Neste møte i styringsgruppen torsdag 28/10 klokken 0900-1200 
 

• Evaluering  

• Forslag til videre organisering og oppfølging. 

• Ev. informasjon om FoU Helse-Midt «Expert at work» (hvis søknaden blir 
innvilget).  

 
Rune Solenes Opstad leder møtet. 
 
 

 


