
 
PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE 05-2021  
 
Torsdag 19. august 2021 kl. 13.30 – 17.30  Ringholmen, Aure 
 
Representantskapet 
Kjell Neergaard, Kristiansund 
Hanne-Berit Brekken, Aure  
Knut Sjømæling, Gjemnes 
Margrethe Svinvik, Surnadal 
Ingrid Waagen, Tingvoll 
Kjersti Andersen, varaordfører, Smøla 
 
Fravær: 
Ståle Refstie, Sunndal 
Svein Roksvåg, Smøla 
Ingrid O. Rangønes, Averøy 
 
Kommunedirektører 
Knut Haugen, Surnadal 
Randi Dyrnes, Sunndal 
Odd Arild Bugge, Tingvoll 
Birgit I. Eckhoff, Smøla 
Håvard Sagli, Aure 
Kjetil Leirbekk, ass. kommunedirektør, Averøy 
Martin G. Mortensen, økonomisjef Kristiansund 
 
Fravær: 
Berit Hannasvik, Averøy 
Birgit Eliassen, Gjemnes 
Arne Ingebrigtsen, Kristiansund 
 
Øvrige: 
Tema Helse: 

- Jan Grund, professor emeritus (Teams) 
- Øyvind Bakke, adm.dir. HMR 
- May-Helen Molvær Grimstad, kommunikasjonsdirektør 
- Eli Otterlei, samhandlingssjef, HMR 

Gunhild Eidsli, leder Helseledernettverk Nordmøre (HLN), Surnadal 
Ingeborg Johnsrud Dyrnes, leder LSU Kristiansund, medlem HLN, Smøla 
Siv Iren Stormo Andersson, kommunalsjef helse, Kristiansund kommune 
 
Adm.: 
Merete Maurset, prosjektleder 
Bjørn Buan, konsulent helse 
Ellen Engdahl, daglig leder, referent 
 
Saksliste 

Sak 31-21 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 32-21 Tema Helse  
Sak 33-21 Orkidéprisen 2021 - utsettes  
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Sak 31-21 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Vedtak 

Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

Sak 32-21 Tema Helse  

 

Helseutvikling og helsetjenester fram mot 2030, - kan ambisjoner og realiteter forenes?   
   

• Innledningsforedrag (digitalt) ved professor emeritus Jan Grund 
 
Fremtidsbilde for gode helsetjenester og pasientforløp  

- Arenaer og tillit 

- Felles virkelighetsbilde 

- Finansieringsmodell 

- Delta i utviklingen gjennom prosjekter og finne på nye ting 

- Styrke kommunenes innflytelse i helseforetakene 

  

• Avtalepartene i helsefellesskapet har ordet 
 
- Kommunale forventninger, muligheter og trusler i et scenario mot 2030 - i et regionalt 

perspektiv v/leder Kjell Neergaard 
 

- Likeverdighet i hele fylket 
- Gode pasientforløp 
- Godt og tilgjengelig tilbud for våre innbyggerne; eks. følgetjeneste, billeddiagnostikk 

- Konkretisere vilje til å satse på å utvikle tilbud i Kristiansund 
- Erkjennelse av at både innhold og hvor tjenestene tilbys er av stor betydning; - nærhet og 

tilgjengelighet, arbeidsplasser, samfunn 
- God og reell dialog og fungerende samarbeidsstruktur; unngå negative situasjoner eks. 

senger DPS 
 

- Tema fra kommunene  
- Viktig med likeverdighet, gjensidig tillit og felles forståelse av partnerskap. 
- Fokus på utviklingsmuligheter ved Aure rehabilitering. 
- Gjenåpning av fødeavdelingen i Kristiansund, sikre god følgetjeneste og hjemmebesøk. 
- Må samarbeide bedre om prehospitale tjenester. 
- Kai ved Rensvikholmen og ny ambulansebåt ved utløp av kontrakt 2022. 
- Godt og fremtidsrettet SNR/DMS Kristiansund med sterk førstelinje med legevakt og 

observasjonspost mm. 
- Forventninger om mer desentrale polikliniske tjenester ute i kommunene, behov for å 

konkretisere løsninger og samarbeid gjennom velferdsteknologi og digitale løsninger. 
- Kommunene ønsker å delta i videreutviklingen av pasientvennlige metoder. HMR og 

kommuner må komme frem til gode behandlingsforløp i samarbeid.  
- Helseinnovasjonssenteret blir stadig viktigere i arbeidet. Kommunene støtter opp om 

innovasjon og teknologiutvikling, responssenter og Campus Kristiansund. 
 
  

• HMR sitt fremtidsbilde, strategier og planer for Nordmøre og Romsdal mot 2030 
v/adm.dir. Øyvind Bakke HMR  
 
- Fremskrivning av behov for helsetjenester mot 2035 



- Døgnopphold vil øke med 6% 
- Dagopphold vil øke med 29% 
- Poliklinikk vil øke med 24% 

- Norge har høyest andel av arbeidsstyrken innen helse og omsorg (OECD) 
- Norge har flest sykepleiere ift innbyggere i hele OECD, og høy legedekning 
- I dag er det blant annet behov for; patologer, intensivsykepleiere, psykologspesialister, 

jordmødre, operasjonssykepleiere, gynekologer, psykiatere, gastrokirurger, 
anestesisykepleiere 

- Status rekruttering til fødselsomsorgen Kristiansund og Molde 
- Utviklingsplan for helse Midt-Norge skal revideres med plan om høring mars 2022 

 

• Mulighetsrom for tjenesteutvikling ved SNR Hjelset og Kristiansund mm 

• Status og planer for funksjonsbeskrivelse og framtidig tjenesteinnhold ved SNR ved 

adm.dir. Øyvind Bakke 

• Strategi, innhold og kapasitet for felles satsing på SNR/DMS Kristiansund  

v/leder styringsgruppen Kjell Neergaard og adm.dir. Øyvind Bakke  

 

 

- Sykehusapoteket opprettholdes 

• Oppsummering og veien videre v/ Øyvind Bakke og Kjell Neergaard  

- Videreføre dialogen om ambisjoner og realiteter  

- Kommuner og helseforetak må samles om felles prosjekter 

- Felles utfordring i rekrutteringen av blant annet sykepleiere og jordmødre 


