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Møtereferat 2/20       22.04.2020 

 

Tilstade: x 

Medlemmar Vara *(for kommunale representantar) 

x Britt Rakvåg Roald, ROR , 

Ass.kommunedirektør Molde kommune 
 Alf Reistad, ROR, Dagleg leiar 

x Geir Nielsen, Orkidè,  Einingsleiar Helse- og 
familietenester Aure kommune 
 

 
 

x Rune Sjurgaard, SR, kommunedirektør Volda 

kommune 
 Jørgen Amdam, SR, ordførar Volda kommune 

x Camilla Almås, SR, Verksemdsleiar for 
førebygging og meistring nye Ålesund 
kommune 
 

 

Lisbeth Løvoll, SR, ergoterapeut, leiar ny 

Ålesund kommune  

x 
Helge Ristesund, HMR spesialrådgivar 

  

x Jorun Bøyum, HMR konstituert klinikksjef 

KMR 
  

x 
Lena Bjørge Waage, HMR samhandlingssjef 

  

 

x 
Tore Jo Nilsen, HMN seniorrådgivar  
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x Inger Nossen Sandvik, brukarrepresentant   

x Hilde Marie Kleiven, brukarrepresentant   

x Birgitte Ulstein Kvangarsnes, tillitsvald HMR   

x Synnøve Opsahl Melseth, prosjektleiar   

x Fredrik Møller Christensen  leder 

arbeidsgruppe 

  

 

Andre deltakere;  

 

Møtested; Skype 

Tidsramme kl 10.30 – 12.30 

Agenda: 

1. Status i arbeidsgruppene 
2. Orientering om vedtak i regionråda om mandat og framdrift, samt helseforetaket si vurdering av desse vedtaka. 
3. Status oppfølging kommunikasjonsplanen og kvar står vi i forhold til ROS-analysen 
4. Ev  
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Sak Aktuelt/ Aksjonspunkt  

Status i arbeidsgruppene Arbeidsgruppe 1 – v/ Synnøve Opsahl Melseth 
Viser til presentasjon i møtet 

- Prøver å holde framdrift selv om noen møter har blitt avlyst/utsatt pga covid-19 
- Hatt fellesmøte mellom arbeidsgruppene, med også to forskere fra HI Molde – forskning på samhandling og 

oppfølging slagpasienter 
- Hatt møte med tjenestedesigner Jarl Reitan, kartlagt dagens rehab.forløp. Fått med brukerrepresentant i arbeidet. 

o Identifiserte utfordringer; 
 Oppdage behov/vurdere behov 
 Krevende for henvisere å ha oversikt og være oppdatert ifht tilbud 
 Mange vurderingsenheter 
 Ulike/mange behandlere av henvisninger – ulik tolkning av vurderingskriterier 
 Kvalitetssikring av tjenestene 

- Søknad innovasjonsmidler - mulighet gjennom innovasjon Norge som har utlyst 75 MNK til nye offentlig-private 
innovasjonspartnerskap.  

o Forslag ide; Utvikle et digitalt samhandlingsverktøy for å lette henvisnings-/søknadsprosessen. Videre 
integrere en løsning der en kan følge opp pasientene i etterkant. 

- Tidslinje – følger plan – utfordring å samstemme behov interkommunalt samarbeid  
- Videre framdrift – utfordring å diskutere samarbeidsmodeller via skypemøter, ønske om utsatt frist 

 
Arbeidsgruppe 2 – samarbeidsmodeller v/ Fredrik Møller-Christensen 

- Konkludert med at en har behov for mer konkretisering fra arbeidsgruppe 1 - ifht pasientforløp. Behov for tett 
samarbeid mellom arbeidsgruppene.  
 

 
Konklusjoner/Aksjonspunkt;  
 
Styringsgruppa tar orienteringa fra prosjektlederne til vitende.  
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Digitalt samhandlingsverktøy;  
 
Styringsgruppa støtter at det sendes søknad til Innovasjon Norge om midler til å utvikle digital løsning for tverrfaglig 
samordning og tildeling av rehabiliteringstjenester. Styringsgruppa ser muligheter ved at dette kan bidra til å påvirke 
framtidig organisering og tverrfaglig drift/samarbeid om rehabiliteringstilbud.   
 
Tidslinje/mandat;  
 
Styringsgruppa viser til vedtatt framdriftsplan som gjeldende, der alternative felles driftsmodeller blir prøvd ut som ev ulike 
piloter ved begge institusjoner fra 01.01.2021. 
 
Styringsgruppa ber om at framtidige driftsmodeller understøtter signal fra Nasjonal helse- og sykehusplan om nye 
finansieringsmåter i helsefellesskap, samt unngå unødvendig ressursbruk i administrering og styring.  
Styringsgruppen ser for seg at driftsmodeller bli finansiert innenfor HMR og kommunene sine eksisterende økonomiske 
rammer.  
 
 
 

Orientering om vedtak i regionråda om 
mandat og framdrift, samt helseforetaket 
sin vurdering av vedtak 
 

Tilbakemelding fra SR og ROR til HMR (legger ved som vedlegg).  
HMR viser til at en holder fast ved vedtatt mandat og tidslinje.  
 
Konklusjoner/Aksjonspunkt;  
 
Styringsgruppa tar orienteringen til vitende.  
 

Status oppfølging kommunikasjonsplan og 
hvor vi står i forhold til ROS-analysen 

Viser til oppdatert kommunikasjonsplan og aktivitetsoversikt. 
 
Konklusjoner/Aksjonspunkt;  
 
Styringsgruppa ber om at det blir utarbeidet et informasjonsskriv med status og framdrift for prosjektet som sendes til 
kommunene.  

 


