Kjell Neergaard
Ingrid Rangønes
Svein Roksvåg
Margrethe Svinvik
Birgit Eliassen
Knut Haugen
Eivind Ryste

vara
vara
vara
vara

vara

Innkalling til AU nr. 5/2020

Berit Frey
Ingrid Waagen
Hanne Berit Brekken
Ståle Refstie
1. vara Randi Dyrnes
2. vara Håvard Sagli
Ole H. Haugen
Teams 7. mai 2020 kl. 13.00 – 15.30

Saksliste
Sak 37/20
Sak 38/20
Sak 39/20
Sak 40/20
Sak 41/20
Sak 42/20
Sak 43/20
Sak 44/20
Sak 45/20
Sak 46/20

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra møte 3. april 2020
Orienteringssaker og saker fra administrasjonen
Driftsavtale Nordmøre IPR – Kristiansund kommune
Navn DMS Kristiansund
Uttalelse Domstolstruktur
Helseressurs
HMR forskningsprosjekt om samhandling – oppnevning av representanter
Sponsor «Kvinner midt i»
Eventuelt

Sak 37/20

Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak
Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 38/20

Godkjenning av protokoll fra møte 3. april 2020

Forslag til vedtak
Protokoll fra møte 03.04.2020 godkjennes.

Sak 39/20





Orienteringssaker og saker fra administrasjonen

Rehabiliteringsprosjektet: Tilbakemelding til regionrådene
Status politisk behandling ny organisering
o Averøy
– vedtatt kommunestyret 30.3.20
o Gjemnes – enstemmig vedtatt i kommunestyret 31.3.20
o Smøla
– kommunestyret 2.4.20
o Sunndal
– vedtatt i ekstraord. kommunestyremøte 22.4.20
o Tingvoll
– enstemmig vedtatt i kommunestyret 30.4.20
o Surnadal – enstemmig vedtatt i kommunestyret 23.4.20
Øvrige:
o Aure
– kommunestyret 12.5.20
o Kristiansund – kommunestyret 14.5.20
Planlegging av regionrådsmøte 17. juni 2020
o Praktisk gjennomføring
o Saksliste
 Konstituering Nordmøre IPR
 Valg leder og nestleder
 Valg valgkomite
 Vedta driftsavtale
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o
o
o

 Sentrale saker på kort sikt
 Nettverk Nordmøre – status og veien videre
 Fylkesmannens halvtime
Kveldsarrangement
Budskap og kommunikasjon ifm. konstitueringen
 Ny logo og hjemmesider
Markering av 30-års jubileum 30. september 2020

Forslag til vedtak
Sakene tas til orientering inkludert innspill i møtet.
Sak 40/20

Driftsavtale Nordmøre IPR – Kristiansund kommune

Vedtak

Vedlagt følger forslag til driftsavtale med kontorkommunen Kristiansund.
Forslag til vedtak
AU anbefaler overfor Representantskapet i Nordmøre IPR å godkjenne Driftsavtale 01 200507.

Sak 41/20

Navn DMS Kristiansund

Vedtak

Endring av navn på DMS Kristiansund har vært diskutert i styringsgruppen for prosjektet og i et
tidligere møte i AU som følge av mange på Nordmøre opplever DMS som et «negativt ladet begrep»
og at DMS ikke gjenspeiler de ambisjoner som ligger i mandatet til DMS prosjektet (sammenlignet
med andre DMS i landet). Det er naturlig nok stort engasjement i befolkning og hos ansatte for «hva
barnet skal hete». For befolkningen vil nok bygget bli beskrevet som «sykehuset», uavhengig av
innholdet.
Styringsgruppen v/prosjektleder DMS ber om innspill fra prosjekteierne på navnevalg og
argumentasjon innen 25. mai for behandling i neste møte i styringsgruppen 3. juni.
Gjenstående alternative navn etter tidligere møter:
Kristiansund sykehus
Nordmøre medisinske senter
Kristiansund medisinske senter
Tilbakemelding fra HMR:
Helse Møre og Romsdal har vurdert saka og dei framlagte alternativa. Helseføretaket har konkludert
med at begge dei to grafiske uttrykka er gode og dekkande for eit distriktsmedisinsk senter som skal
innhalde spesialisthelsetenester, kommunale- og private helsetenester.
Når det kjem til valg av navn har helseføretaket konkludert med at bruken av uttrykket «sjukehus»
ikkje kan vere del av navnet. Bakgrunnen for dette er at styret i HMN og helseministeren har fastsett at
dei to sjukehusa i Molde og Kristiansund skal erstattast med eit felles sjukehus, og at det skal
etablerast eit distriktsmedisinsk senter i Kristiansund - og ikkje eit sjukehus.
Dei andre navneforslaga – «Nordmøre medisinske senter» og «Kristiansund medisinske senter»
synes vi er dekkande.
Etter tilbakemelding fra HMR er det begrepet «medisinsk senter» som kan få felles oppslutning.
Sentrale moment ved vurdering av Kristiansund eller Nordmøre er; - forholdet til «å bli satt på kartet»,
hvem senteret er til for, forholdet til senterets ambisjoner mm. For spesialisthelsetjenesten skal DMS
betjene innbyggere i både Nordmøre og Romsdal på flere områder, men samlet sett skal senteret
inneholde et bredt spekter av kommunale, interkommunale og private helsetjenester. Senteret skal
fysisk ligge i Kristiansund, skal primært betjene innbyggerne i Nordmøre og Romsdal, men har
samtidig nasjonale ambisjoner på utvalgte områder. Det er viktig med oppslutning fra kommunene på
Nordmøre om senterets innhold og muligheter for utvikling av både dagens og fremtidens
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helsetjenester. Helseinnovasjonssenteret AS ble etablert på initiativ fra kommunene på Nordmøre og
skal også bli en del av senteret i en eller annen form.
Arne I. viser til foretakets egen definisjon av sykehus; - en helseinstitusjon som er godkjent for
innleggelse, undersøkelse og behandling av pasienter og fødende kvinner som trenger spesialisert
helsetjeneste. Slik situasjonen er nå så er det ikke avklart om det kan bli videreført et fødetilbud også
når SNR står ferdig. Det kan åpne for å videreføre Kristiansund sykehus som navn.
Dersom det ikke blir fødetilbud i Kristiansund, så bør det legges mest vekt på at navnet forteller om
senterets geografiske lokalisering, dvs. «Kristiansund medisinske senter». Dette underbygger
Kristiansund sin rolle som regionsenter, samtidig som det er åpent om hvem senteret skal betjene,
både lokalt og nasjonalt.
Geografisk lokalisering ble også vektlagt ved valg av Campus Kristiansund.
Forslag til vedtak
Ved nytt navn for DMS Kristiansund anbefaler AU;
1) Å videreføre Kristiansund sykehus dersom det vil inneholde et fødetilbud
2) Hvis ikke anbefales Kristiansund medisinske senter

Sak 42/20

Uttalelse Domstolstruktur

Vedtak

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring NOU 2019:17 Domstolstruktur, samt forslag
om endringer i rettskretsene og domstolloven, ref. brev fra Justis- og beredskapsdepartementet
20/132.
Det vises til vedlagte forslag til uttalelse. Høringsfrist 2. juni 2020.
Forslaget er sendt Kristiansund og Surnadal kommuner som utgangspunkt for
formannskapsbehandling av høringsuttalelse 5. mai 2020.
Forslag til vedtak
AU vedtar vedlagte forslag som Orkidé – Nordmøre Regionråd sin høringsuttalelse.

Sak 43/20

Helseressurs

Det vises til vedtak i årsmøtet i februar 2020 ved behandling av budsjett 2020; - Regionrådsmøtet gir
AU i oppdrag å utrede hvordan regionrådets arbeid innenfor helseområdet kan tilføres en dedikert
ressurs. Utredningen skal vurdere stillingsstørrelse og finansiering, herunder bruk av regionrådets
fondsmidler og behovet for kommunale egenandeler.
Sak ettersendes.

Sak 44/20

HMR forskningsprosjekt om samhandling – oppn. av representanter Vedtak

HMR har sendt henvendelse til regionrådene om å oppnevne representanter til to ulike arbeid.
Ønske om rask tilbakemelding. Henvendelsen er videresendt kommunene via Samhandlingsutvalget
Orkide, men så langt er det kun Surnadal kommune som har meldt positivt tilbake med forslag på
kandidater.
1) Forskningssamarbeid - samhandlingsmønstre og covid 19, presentasjon vedlagt.
o Styringsgruppe
 1 fra kommunene i hovedsak politisk/administrativt/overordnet faglig nivå
fra Nordmøre
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 Ordfører Margrethe Svinvik
1 kommunal representant som er tillitsvalgt og kan representere på tvers av
fylket – forslag fra Nordmøre?
Referansegruppe
 2 kommuneoverleger fra alle fylkets kommuner til referansegruppe – forslag fra
Nordmøre?
 Bjørn Buan, pt kommuneoverlege Surnadal kommune



o

2) Testing av digitalt skjema for samhandlingsavvik
o 1 fra kommunene på Nordmøre som kan være kontaktperson som kan bidra å teste ut
løsningen; Gjerne noen som har kjennskap til avvikssystemet og håndtering av dette.
 Forespurt IKT Orkide
1) Forskningssamarbeid covid-19;
Det overordnede målet er å undersøke samhandlingsmønstre før, under og etter pandemien covid-19
og identifisere hvilke endringer som vil være viktig for å utvikle en mer effektiv helsetjeneste og som vi
kan dra lærdom av inn i framtidens politikkutforming.
Styringsgruppe; - bistå prosjektet i politiske, adm. og øk. spørsmål. Være døråpner og seikre at
prosjektet når oppsatte mål. Digitale møter ca 4 pr år.
-

Torstein Hole, fagdir.
Lena Waage, samh. Sjef
Stian Endresen, leder Praksiskonsulentordningen
Berit Kvalsvik Teige, forskningssjef HMR
4 kommunale representanter
Brukerutvalg og tillitsvalgt med 1 repr. hver fra HMR og kommuner

Referansegruppe;
Referansegruppe er under etablering, med ønske om kommunal representasjon ved 2
kommuneoverleger som representanter for alle kommunene i fylket. Forslag på sammensetning i
presentasjon side 10. Digitale møter ca 4 pr år.
2) Digitalt meldeskjema – samhandlingsavvik
Det er forankret i samhandlingsavtalen at HMR og kommunene skal ha et avvikssystem med mål om
forbedringsarbeid knyttet til samhandling.
Prosedyre og meldeskjema ligger tilgjengelig på nettsiden her; https://helse-mr.no/fag-ogforsking/samhandling/melde-avvik
Det har vært jobbet med å utvikle en digital løsning for meldeskjema som HMR gjerne vil pilotere
sammen med utvalgte kommuner, før det breddes.
Regionrådet bes om å oppnevne en kontaktperson som kan bidra å teste ut løsningen; - gjerne noen
som har kjennskap til avvikssystemet og håndtering av dette.
Forslag til vedtak
Orkidé – Nordmøre Regionråd oppnevner følgende representanter:
Forskningssamarbeid




Styringsgruppe:
I.
ordfører Margrethe Svinvik, Surnadal kommune
II.
tillitsvalgt NN, NN kommune, som repr. hele fylket
Referansegruppe:
I.
kommuneoverlege NN, NN kommune, til sammen 2 for hele fylket
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Digitalt skjema for samhandlingsavvik
 NN, NN kommune/IKT Orkide/annet

Sak 45/20

Henvendelse om sponsor «Kvinner midt i»

Vedtak

Konferansen arrangeres av KNN og går i år av stabelen onsdag 21. oktober.
Invitasjon:
Et samarbeid gir oss muligheten til å samle flotte kvinner til nettverksbygging og faglig påfyll.
Prisen er kr. 9 500,- ekskl. mva. som inkluderer:




Logo i program, på deltakerliste og skjerm i pausene.
Inntil 3 meter areal avsatt til utstilling, hvor de som ønsker det kan ha giveaways på egen
stand. Dette som et ledd i å trekke flere deltakere til hver enkelt stand.
2 gratis deltakere på konferansen.

Vurdering
AU er positiv til at KNN arrangerer en konferanse som er attraktiv for kvinner på Nordmøre. Det er
mange gode arrangement og konferanser gjennom året på Nordmøre, men regionrådet har ikke
sponsormidler i sitt budsjett. Regionrådet anbefaler derfor søkere å kontakte kommunene direkte i
denne type saker. Generelt oppfordres det til at kommunene og regionrådet deltar på hverandres
arrangement .
Rundt 120 – 150 kvinner har deltatt på konferansen de siste årene.
Program 2019 http://www.knn.no/files/dmfile/Program-kvinner-midt-i-2019-21.pdf
Program 2018 http://www.knn.no/dette-tilbyr-vi/konferanser/kvinner-midt-i/2018/2018
Forslag til vedtak
Det takkes nei til henvendelsen da regionrådet ikke har sponsormidler i sitt budsjett.
Sak 46/20
-

Eventuelt

Videre håndtering om «krisetiltak» innen samferdsel

Kjell Neergaard
Leder

Ingrid O. Rangønes
Nestleder
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