
Referat fra samarbeidsmøte for ledere i NMK-samarbeidet  

 
Tid: Onsdag 26. august kl 15-16. 

Sted: VK-møte på NMKs virtuelle møterom 997337. 

Tilstede: Kristin Ørstavik (EMAN), Simen Stokke (Frambu) og Andreas Rosenberger (NMK) 

Saksliste 
Sak 6/2020  Revisjon ny samarbeidsavtale NMK-samarbeidet 

• Nåværende samarbeidsavtale for «NMK-samarbeidet» løper til november 2020. 
Revidering av avtaletekst henger tett sammen med prosess rundt mulig 
navneendring (sak7), og det er enighet om at det bør gjennomføres en 
personalsamling digitalt der det diskuteres alternativer med fordeler og ulemper. 
Alle enhetene gjennomfører personalmøter der både innhold i samarbeidsavtalen 
slik den foreligger og eventuelle forslag til navnebytte skisseres med fordeler og 
ulemper. Dette gjennomføres før nytt ledermøte satt til mandag 28.09. Målsetning 
om at ny avtale signeres ila november 2020.  

  

Sak 7/2020 Personalsamling for avslutning av arbeid knyttet til SWOT-analyse og evt. endring i 

navnet «NMK-samarbeidet» 

• Knyttet til sak6. Det foreslås å innkalle til digitalt personalmøte fredag 13.11 for å 

avslutte prosess knyttet til SWOT-analyse og evt. navneendring. Personalmøtet tar 

stilling til ulike alternativer, men ledergruppa tar endelig beslutning. Saksfremlegg til 

personalmøte lages etter ledermøte 28.09.  

• Personalmøte skisseres til å vare fra 13-15, fredag 13.11. Det er ønskelig med et 

faglig opplegg før lunsj, og Kristin forespør Ragnhild Ørstavik om å holde et foredrag 

på 1 time knyttet mot skriving av tekster til eks. Tidsskriftet. Alle enheter utfordres 

også til å presentere noe «Nytt&aktuelt» som er utviklet i covid-19 perioden. Ikke 

meningen å presentere alle prosjekter, men noe som kan være fengende og/eller 

spennende. 

Sak 8/2020  Forslag til endringer i mandat for NMKs senterråd  

• Det er felles enighet om fordelene ved at lederne ved alle tre enheter i NMK-

samarbeidet sitter med fast plass i NMKs Senterråd. Dette for å få et så 

velfungerende samarbeid og informasjonsflyt på tvers av enhetene som mulig. 

Mandatet må omskrives noe, Andreas gjør dette og fremmer det som sak til neste 

senterrådsmøte. 

Sak 9/2020  Årsrapport og virksomhetsplan 2021 

• Det blir ingen endringer i VP for 2021, men legges opp til overgang til excel-versjon 

og system for å knytte alle planlagte aktiviteter opp mot vedtatt langtidsstrategi fra 

2022. Maler for årsrapport og VP 2021 sendes ut fra NKSDs ledelse innen 10.sep. Alle 



enhetene samt Senterrådet involveres som vanlig i arbeid med dette innen gitte 

frister utover høsten. 

• NKSDs ledergruppe har kommet frem til at det bør planlegges for digitale aktiviteter 

frem til sommeren -21 grunnet covid-19 situasjonen.  

Sak 10/2020 Kort om status på aktuelle prosjekter 

• Frambu, NMK og EMAN avlyser/utsetter alle planlagte fysiske kurs og samlingen ut 

2020. Pårørendesamlingen er påvirket av dette. Kristin skal i møte med Torill m.flere 

for å diskutere muligheter til et forprosjekt. 

• Kai Ivar Müller fra NMK jobber med å levere post doc-søknad til Helse Nord knyttet 

til ultralyd  på LGMDR9-pasienter.  

• Ikke tid til å gjennomgå ytterligere status på prosjekter. 

Sak 11/2020 Eventuelt 

• Det foreslås å legge dato for neste Senterråd til onsdag 14.10 kl.10-12. Andreas 

sender ut informasjon. 

 

 

 

 


