Referat
Lokalt samarbeidsutvalg Molde
Møte 01_2022
Sted:

Teams

Dato:

21. januar 2022

Tid:

09.00-11.30

Deltakere:
Organisasjon
Aukra kommune
Hustadvika kommune
Molde kommune

Navn
Jan Erik Hovdenak
Jan Morten Dale
Tanja Thalén

Rauma kommune
Vestnes komme
Klinikk sjukehuset
Nordmøre og Romsdal
Klinikk sjukehuset
Nordmøre og Romsdal
Klinikk sjukehuset
Nordmøre og Romsdal
Klinikk psykisk helse og rus

Margrete Grinaker Berle
Elly Slettvoll
Oddbjørn Tomren

Klinikk psykisk helse og rus
Praksiskonsulentordningen
HMR
HMR
Kommuner
HMR - Lærings- og
mestringssenteret i Molde
Romsdal IPR

Hilde Sivertsen
Thilde Svela
Ann-Helene Skare
Atle Tangen
Andrea Enoksen Eide
Astrid Løkjell Solem

Ingrid Vasdal
Trude Solenes
Line Lingen

Alf Reistad

Stilling/Funksjon
Kommunalsjef
Kommunalsjef
Kommunalsjef
(nestleder LSU Molde)
Kommunalsjef
Kommunalsjef
Avdelingssjef medisin og
nevrologi (leder LSU Molde)
Avdelingssjef kirurgi og
akuttmedisin
Avdelingssjef sengeposter og
akuttmottak
Avdelingssjef sjukehuspsykiatri
Nordmøre og Romsdal
Seksjonsleder BUP Molde
Praksiskonsulent
Brukerrepresentant HMR
Brukerrepresentant HMR
Kommunal brukerrep.
Rådgiver
Daglig leder
(sekretær i LSU Molde)

Møtt
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

Saker til behandling
Sak 01/22

Godkjennelse av innkalling og dagsorden
Vedtak:
Lokalt samhandlingsutvalg godkjenner innkalling og dagsorden.

Sak 02/22

Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Vedtak:
LSU Molde godkjenner protokollen fra møte i LSU Molde den 26. november 2021.

Sak 03/22

Valg av leder og nestleder for LSU Molde for 2022
På forrige møte ble Oddbjørn Tomren valgt som leder og Tanja Thalén som nestleder
for LSU Molde for 2022.
Oddbjørn Tomren har i etterkant sagt opp sin stilling i HMR.
Vedtak:
LSU Molde utnevner Tanja Thalén som leder og Trude Solenes som nestleder for LSU
Molde for resten av 2022.

Sak 04/22

Valg til Strategisk samarbeidsutvalg i Helsefellesskap M&R
Leder og nestleder i LSU Molde møter fast i Strategisk samarbeidsutvalg i
Helsefellesskap M&R.
I tillegg skal det utnevnes en vara.
Vedtak:
LSU Molde utnevner Margrete Grinaker Berle som vara til Strategisk
samarbeidsutvalg.

Sak 05/22

Godkjennelse av årsrapport 2021
Utkast til årsrapport for LSU Molde 2021 ble tatt opp til behandling i møtet.
Et av forbedringsprosjektene det er utarbeidet årsrapport for er arbeidet med
HVARM-rapporten. Under møtet ble det en del diskusjon rundt behovet for å
samordne ulike initiativ for å øke antall uteksaminerte sjukepleiestudenter ved
HiMolde. Viktigheten av at en i tillegg må samarbeide for å beholde de som allerede
er i yrket ble presisert.

Vedtak:
LSU Molde godkjenner årsrapporten for 2022 med de endringer som framkom i
møtet. Det ble videre besluttet at en for fremtiden skal benytte en felles mal for
delrapportene fra de ulike prioriterte forbedringsprosjektene, og at disse med fordel
kan være noe kortere enn de som ble utarbeidet for 2021.

Sak 06/22

Utskrivningsklare pasienter
Dette er en oppfølgingssak av sak 49/21 om kommunikasjonsutfordringer mellom
sengepostene ved Molde sjukehus og de kommunale forvaltningskontorene i RORkommunene.
På bakgrunn av vedtak på forrige møte skal det avtales et møte mellom Nettverket
for tildeling og koordinering i kommunene og seksjonslederne for sengepostene ved
Molde sjukehus.
I møtet var det enighet om å inkludere også representanter fra psykiatrien, og at det
er viktig at utfordringene i størst mulig grad løses på operativt nivå.
På møtet ble det også orientert om at det er tatt initiativ fra kommunedirektørene i
ROR-kommunene til et møte med HMR på strategisk nivå. Dette med utgangspunkt i
presseoppslag og prioritering fra samhandlingssjefen i HMR.
Vedtak:
LSU Molde ber Trude Solenes og Tanja Thalén følge opp møte og påfølgende tiltak i
grensesnittet mellom Nettverket for tildeling og koordinering i kommunene og
seksjonslederne for sengepostene ved Molde sjukehus (somatikk og psykiatri).

Sak 07/21

Justering av mandat for de ulike samarbeidsorganene i Helsefellesskap M&R
Det ble vist til tidligere orienteringer om status for etableringen av Helsefellesskap
M&R og tilhørende Samarbeidsavtale.
Etter innspill fra ROR har det blitt satt fokus på mandatene til de ulike
samarbeidsorganene. Etter vedtak i Partnerskapsmøtet og i Strategisk
Samarbeidsutvalg (SSU) er det utarbeidet et utkast til reviderte mandat som skal
fremmes for behandling i SSU og Partnerskapsmøtet.
Vedtak:
LSU Molde gir honnør for arbeidet med å klargjøre oppgavefordelingen i
Helsefellesskap Møre og Romsdal, og støtter framlagt utkast med de endringer som
framkom i møtet.

Sak 08/21

Kommunenettverket psykisk helse
Det ble orientert om at det har vært lite aktivitet i nettverket de siste to årene pga.
blant annet pandemisituasjonen og personer som har sagt opp sine stillinger.
Driften var tidligere i stor grad avhengig av et praktisk samarbeid mellom
representant fra Molde kommune (tidligere Thore Folland, senere Ragnhild Naas) og
Høgskolen (først og fremst ved Hans Petter Iversen). Thore sluttet i sin jobb for flere
år siden. Ragnhild skiftet jobb i sommer og trakk seg helt ut fra arbeid i nettverket.
Hans Petter Iversen skulle drifte nettverket etter at Ragnhild Naas sluttet, men han
har hatt kapasitet til å prioritere dette arbeidet. Han ser heller ikke å ha tid og
kapasitet til å gjøre dette framover.
Behovet for å reetablere nettverket ble tatt opp til diskusjon i møtet.
Vedtak:
LSU Molde vedtar å legge ned kommunenettverket for psykisk helse, blant annet med
bakgrunn i at det er opprettet et eget Faglig samarbeidsutvalg som skal arbeide med
teamet.

Sak 09/21

Innspill til nasjonal helse- og sjukehusplan
Nasjonal Helse- og sjukehusplan 2024-27 er sendt ut til høring.
Saken har vært behandlet i Partnerskapsmøte og delegert til Strategisk
Samarbeidsutvalg hvor en i møte den den 01.12.2021 fattet følgende vedtak:
«SSU ved samarbeidssekretariatet sender ut spørsmåla til dei lokale LSU og dei
faglege samarbeidsutvala som skal arbeide konsensusbasert - vert levert til
samarbeidssekretariatet innan 1. mars - blir vidare vedteke i SSU. Partnarskapet vert
orientert.»
Vedtak:
LSU Molde utnevner et arbeidsutvalg bestående av Oddbjørn Tomren (leder), Jan Erik
Hovdenak, Ann Helene Skare, Astrid Løkjell og Alf Reistad (sekretær) som får i
oppgave å utarbeide utkast til høringsuttalelse til nasjonal helse- og sjukehusplan.

Sak 10/21

Eventuelt - Kommunale utgifter til pleie og omsorg
Det ble orienterte om at ROR-kommunene, med bakgrunn i kostnadsoversikt som
viser at gjennomsnittlig årlig kommunal kostnad pr innbygger for pleie- og
omsorgstjenester i Møre og Romsdal ligger ca. 30% høyere enn i Trøndelag, vil starte
et arbeid for å kartlegge de store forskjellene.
Vedtak:
LSU Molde tar saken til orientering.

Molde 21.01.2022
Oddbjørn Tomren
(sign.)
Leder LSU Molde

Tanja Thalén
(sign.)
Nestleder LSU Molde

Alf Reistad
(sign.)
Daglig leder ROR /
Sekretær LSU Molde

