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Referat statusmøte for styringsgruppen, referansegruppen og 
samarbeidsgruppen i HelseIArbeid Møre og Romsdal  
                 
Tid:      300920 klokken 0930-1200  
Sted:      Skype 
Til stede:  

Arbeids- og velferdsdirektoratet: 
Stian Kersenboom Johnsen 

Styringsgruppen for HelseIArbeid Møre og Romsdal: 
Hege Beate Skjølberg (møteleder), Lena Bjørge Waage, Maiken Talsæte, Helge Ristesund, 
Ole Lorvik, Jorun Bøyum 

Frafall: Stein Atle Veland 

Referansegruppen HelseIArbeid Møre og Romsdal: 
Ørjan Haram, Nadine Deidok, Thilde Camilla Svele, Stian Endresen, Hanne Svejstrup Elde  

Frafall: Ann Elin Høgset 

Samarbeidsgruppen HelseIArbeid Møre og Romsdal: 
Therese Hessen, Henning Nedberg, Marianne Sletnes, Liv Ingebjørg Schrøder, Tonja Judith 
Pantelatos, Ellen Anita Trovaag  

Frafall: Reidun Høidal, Eirik Molvær 

Saksnr. Saksliste  

06/20 Godkjenning av innkalling og saksliste  
ved Hege Beate Skjølberg  
 
Sakslisten ble godkjent  

07/20 Velkommen og status HelseIArbeid nasjonalt  
ved Stian Kersenbom Johnsen, Arbeids-og velferdsdirektoratet 

• HelseIArbeid er nå også startet en pilot i Møre og Romsdal.Troms, Finnmark og 
Nordland har kommet lengst og er også en ressursenhet for satsingen, 
Trøndelag, Vestland og Rogaland er i gang med piloter. 

• Direktoratets oppgave er å legge til rette for enhetlige og likeverdige tjenester 
nasjonalt. Samle inn innspill fra fagmiljøene, kvalitetssikring og opplæring.  

• Forskning er iverksatt på Bedriftstiltaket i Troms og individtiltaket i Nordland. 

• Det er gitt ut en etableringsveileder med en kvalitetsskala i 2019. HelseIArbeid 
koordinator i Møre og Romsdal har bidratt i dette arbeidet. Kvalitetsskalaen er 
et viktig verktøy for etablering av HelseIArbeid. 

• Ressursenheten for HelseIArbeid har ansvar for opplæring. Neste samling vil 
foregå 11-12. november. I tillegg jobber enheten med å utvikle en digital 
bedriftsmodul. Enheten består av NAV Arbeidslivssenter Troms og Finnmark og 
HelseIArbeid-senteret ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. De hadde også 
ansvar for bl.a. studietur for Arbeids- og sosialdepartementet og 
Arbeidstilsynet. 
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• Det utvikles en ny film som kan brukes i Bedriftstiltaket.  
Vedlagt presentasjon 

08/20 Introduksjon til presentasjon av status HelseIArbeid i Møre og Romsdal  
ved Ellen Anita Trovaag  
Det er i tråd med samarbeidsavtalen (prosjektforslaget signert 061219) startet opp 
med en pilot på to Individtiltak og Bedriftstiltak i fire bedrifter i fylket 1. september 
2020: 
Individtiltak Sunnmøre som består av et tverrfaglig samarbeid mellom: 
Poliklinikk for fysikalsk medisin og nevropsykologi /Ålesund sykehus 
Psykolog i 20% stilling  
NAV-veileder i 40% stilling 
Individtiltak Nordmøre og Romsdal som består av et tverrfaglig samarbeid 
mellom: 
Tverrfaglig ryggpoliklinikk/ Molde sykehus 
Poliklinikk psykisk helse, DPS Molde  
NAV-veileder i 20% stilling  
Bedriftstiltak: 
Leveres av de samme aktørene der representeres NAV med rådgivere fra NAV 
Arbeidslivssenter. Bedriftene som er med i piloten er Karihola barnehage i 
Kristiansund, Glamox i Molde, TINE og Barnas hage i Ålesund.  
 

• Det er etablert et samarbeid i Helse-Midt regionen mellom HelseIArbeid-
koordinator i hvert fylke. Opplæring og eget nettverk for NAV-veilederne i 
individtiltaket, samt utforming av en eventuell FoU-søknad. 

• Det er utarbeidet en kommunikasjonsplan med utgangspunkt i 
interessentanalysen i prosjektforslaget. Denne følges.  

• Evaluering av pilot bedriftstiltak og individtiltak: Det brukes felles skjemaer 
individtiltaket, arbeidsstatus. Bedriftstiltaket evalueres i tråd med konseptet, 
forskning pågår i Nord på begge tiltakene. Jevnlig evaluering i 
samarbeidsgruppen med fast rapportering 
Direktoratet bistår med søknad på forskningsmidler for HelseIArbeid,  
Gunn Hege Marchand (Helse-Midt FoU) bistår i utforming av en eventuell 
søknad for regionen. Neste møte 191020 (forberedende) 
Levanger/St.Olavs/HMR (individtiltakene i regionen). 021120 Møte med 
Direktoratet med de samme aktørene. 
 

Vedlagt presentasjon 

09/20 Individtiltaket Sunnmøre  
ved Liv Ingebjørg Schrøder og Tonja Pantelatos 

• Teamet består av: spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering: 3 
overleger, 2, 2 lis leger, 4 spesialfysioterapeuter derav en manuellterapeut, 
arbeidsrådgiver, egen psykolog i 20% (business case) og NAV-veileder 
Kapasitet per i dag: 16-19 nye inn hver uke. Henvisninger har økt på. 
Fastleger har begynt å merke de med HelseIArbeid.  

• Kommunikasjon ut til fastleger er viktig: 
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Arrangert informasjonsmøte via Skype, sendt lenke til oppdaterte 
hjemmesider via kommuneoverleger, praksiskonsulenter. Artikkel i 
Sunnmørsposten, intranett. Kommunikasjon ut til aktuelle 
samarbeidsaktører. 

• NAV-veileder i teamet, deltar på driftsmøte om mandager, deltar på team-
møte fredager og via Skype på onsdager, eget møte med arbeidsrådgiver. 
Opplever at NAV-veileder er til god nytte for teamet, hun er flink til å dele av 
sin kunnskap. Behov for en slik ressurs i teamet, jobber kontinuerlig med å 
integrere NAV-veileder inn i teamet slik at hun blir kjent med rollefordeling 
og oppgaver. Det jobbes kontinuerlig med forbedring av behandlingsløp.  

• Gjennomgang av et case med et pasientforløp. Se modell i presentasjon 
som er vedlagt. 

• Veien videre: For å svare ut oppdraget er det behov for videre psykolog-
ressurs i teamet, videreføre business case eller få stilling inn i stillingsplan. 
Kommunikasjon ut om tilbudet fortsatt viktig. nå alle fastleger. Delta på 
gruppemøter og få de rette pasienter henvist. Jobbe videre med digitale 
løsninger. Skype gjør det mulig og følge opp pasienter med lang reisevei. 
Vurderer digitale løsninger for kartleggingsskjema og HelseIArbeid forløp for 
de med psykiske plager. 

Vedlagt presentasjon  

10/20 Individtiltaket Nordmøre og Romsdal  
ved Henning Nedberg og Marianne Sletnes 
 

• Teamet består av: 
1 psykologspesialist, 3 psykologer, 1 psykiatrisk sykepleier og 1 
fagkonsulent kveldspoliklinikk avklaring/utredning og behandling. 
Erfaren LIS lege nevrologisk avdeling, sosionom og spesialfysioterapeut har 
tverrfaglige utredninger her 1 dag i uka. 2 stillinger spesialfysioterapeuter/ 
manuellterapeut som driver avklaring/utredning og behandling, NAV-
veileder i 20% stilling. Ukentlig møte i teamet NAV + psykisk helse + TRP 
God strøm av henvisninger inn til Tverrfaglig ryggpoliklinikk, men ikke fått 
henvisninger merket «HelseIArbeid». Fremgår ofte i henvisningene om at 
pasientene er sykmeldte og hvor lenge. 
Poliklinikk psykisk helse har fått en henvisning merket HelseIArbeid. Dette 
fra en romsdalskommune de ikke har fått henvisning fra før (Arbeidsrettet 
rehabilitering) 

• Kommunikasjon ut til fastleger: nettsidene til HMR er oppdaterte. 
Informasjon om HIA via kommuneoverlege sendt ut før sommeren og igjen 
nå i september sammen med en brosjyre og link til nettsidene. Artikkel i 
Romsdals Budstikke 21.09.20. 

• NAV-veilederen i teamet deltar på møte en dag i uka. NAV-veileder kommet 
godt inn i teamet som en god drøftingspartner og ha kommet i gang med 
samtaler med pasienter. Fokus på veiledning / bevisstgjøring rundt egen 
situasjon og muligheter med tanke på jobb.  Mange pasienter har vært 
sykmeldte i lengre tid og dermed allerede har oppfølging av NAV. 
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Vi på HIA-poliklinikken ser at det er et behov for NAV veileder i teamet.  

• Pasientforløpet ble gjennomgått (se modell i presentasjon) 
 
Vedlagt presentasjon 

11/20 Bedriftstiltaket Møre og Romsdal  
ved Therese Hessen  
Bedriftstiltaket er godt i gang i de fire bedriftene som skal være med i piloten. Det 
vil bli tatt hensyn til gruppeinndeling i forbindelse med smittevern. Fire rådgivere fra 
NAV Arbeidslivssenter samt HelseIArbeid-koordinator er med i den interne 
arbeidsgruppen i NAV som koordinerer bedriftstiltaket med helse og bedriftene.   
Vedlagt presentasjon  

12/20 Spørsmål som ble besvart i løpet av møtet: 
Individtiltaket Sunnmøre:  
Behandlere i individtiltaket ønsker at fastlegen skal stå for sykemeldinn, men kan 
skrive ut resepter og har god dialog med fastlegene. Tidlig dialogmøte er prioritert. 
Til begge tilbudene både nord og sør er det alle med henvisningsrett i tråd med 
helsepersonelloven som kan henvise inn (dvs. lege, manuellterapeut. Kiropraktor 
og tannlege). Henvisninger kommer primært fra fastleger, leger internt i 
helseforetaket, kiropraktorer. De fleste som den siste tiden har blitt søkt inn til 
HelseIArbeid har hatt kort sykemelding (4-24 uker). De med lengre sykemelding, 
kroniske plager får annet tilbud internt i poliklinikken. Kort ventetid per tiden (under 
14 dager til henvisning) er vurdert til oppsatt time. Pasientene kommer raskt til. 
Men dette kan endres ved mye etterspørsel, men det foreligger da tiltak som kan 
settes inn for å holde ventetiden videre lav.  
Individtiltaket Sunnmøre har et tilbud for de med muskel-skjelettplager og lettere 
psykisk lidelse.  
 
Tilbudet på psykisk helse jobbes det med å utvikle, har dialog med «Rask psykisk 
helsehjelp» i Ålesund kommune og har ønske om et tettere samarbeid med 
Psyk.pol. på Ålesund sykehus. Tar imot alle diagnoser innen muskel/skjelett (eks. 
albue/hofte).  
Henvisninger fra nord som blir søkt til HIA- Ålesund gir vi informasjon til fastlege 
om tilbudet i Molde og oversender henvisning til HIA-nord. Om fastlege ønsker 
behandlingsvalget Ålesund fremfor Molde må dette presiseres/avklares i en e-
melding eller ny henvisning til oss. 
Individtiltaket Nordmøre og Romsdal: 
Ønsker om deltakelse i dialogmøte 1, bør det være standard for HIA-pasienter? Ja, 
men kapasitetsmessige begrensninger på psyk.. NAV-veileder kan også kobles på 
og bistå.   
Er i dialog med Rask Psykisk helsehjelp i Kristiansund vedr. pasienter fra 
Nordmøre.  
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Innsendt spørsmål i forkant: 
Hvilken henvisnings adresse skal Sunnmøre sin fastlege bruke når de ønsker å 
henvise til HelseArbeid i Molde hvor de har mer vekt på «psykisk helse» enn ved 
tilbudet i Ålesund? 
  
Mvh Stian E, som Pko-leder i HMR  
 
Psykisk helse tilbudet i Molde gjelder ikke for Sunnmøre pga. kapasitet. Forstår 
ønsket som ble stilt om «fritt behandlingsvalg» også på piloten i HelseIArbeid, dette 
noteres og tas med i det videre arbeidet med evaluering av piloten. Samtidig som 
arbeidet med å styrke Psyk. tilbudet i Ålesund fortsetter. Har prøvd å få til et 
samarbeid med Psyk.pol., dette har ikke lykkes grunnet kapasitetsutfordringer. Det 
er også startet samtaler med Rask Psykisk helsehjelp i Ålesund kommune. I 
mellomtiden er den midlertidig ansatte psykologen i HelseIArbeid-teamet en god 
start. I Molde er det nå utlyst en stilling som psykolog i HelseIArbeid-teamet som i 
dag består av psykologer som jobber på kveldstid.  
 
Ansvar: Styringsgruppen for HelseIArbeid 

13/20  Fastsetting av dato for neste møte i styringsgruppen ble avtalt til  
10. desember, det ble ytret ønske til at dette møtet skal inneholde en kort 
statusoppdatering og at hoveddelen av møtet skal inneholde en vurdering av  
økonomi/risiko og ressurser i forbindelse med bemanning og lokaliteter. Innkalling 
er sendt.  
 

 
 
EAT, 300920 


