Referat
Lokalt samarbeidsutvalg Molde
Møte 05_2022
Sted:

Molde sjukehus

Dato:

2. september 2022

Tid:

09.00-11.45

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

Margrete Grinaker Berle
Monica Beinset
Petter Rangnes

Klinikk psykisk helse og rus

Line Lingen

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

Hilde Sivertsen
Thilde Svela
Ann-Helene Skare
Atle Tangen
Anders Johnsen
Astrid Løkjell Solem

Ingrid Vasdal
Trude Solenes

Alf Reistad

Stilling/Funksjon
Kommunalsjef
Kommunalsjef
Kommunalsjef
(leder LSU Molde)
Kommunalsjef
Kommunalsjef
Seksjonsleder Akuttmottak Molde

HMR
HMR
ROR-IKT

X
X
X

Avdelingssjef kirurgi og
akuttmedisin
Avdelingssjef sengeposter og
akuttmottak
(nestleder LSU Molde)
Avdelingssjef sjukehuspsykiatri
Nordmøre og Romsdal
Seksjonsleder BUP Molde
Praksiskonsulent
Brukerrepresentant HMR
Brukerrepresentant HMR (vara)
Kommunal brukerrepresentant
Rådgiver

X

Daglig leder
(sekretær i LSU Molde)

X

Gjester:
Mette Grytten
Åse Morsund
Gøril Groven

Møtt
X
X
X

Sak 27/22
Sak 28/22
Sak 30/22

X

X
X
X

X

Saker til behandling
Sak 25/22

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

Sak 26/22

Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Vedtak:
Lokalt samarbeidsutvalg godkjenner protokollene fra møtene i LSU Molde den 20. mai
og 15. juni 2022.

Sak 27/22

Barnebikk
Det ble vist til sak 45/21 fra møte 07_2021 den 26. november 2021.
Mette Grytten orienterte om erfaringene med Barneblikk (vedlegg 1).
Vedtak:
Lokalt samarbeidsutvalg tar saken til orientering og stiller seg positiv til videre satsing
og bredding av Barneblikk, men ser samtidig behovet for bedre koordinering med
andre tiltak for å unngå unødvendig kostnadsvekst.

Sak 28/22

Forbedringsprosjekt 3 – Pasientforløp for pasienter med Parkinson sykdom
Det ble vist til sak 18/22 i møte den 20.15.2022.
Åse Morsund orienterte om arbeidet i PakinsonNet.
Vedtak:
Lokalt samarbeidsutvalg ber om at Margrete Grinaker Berle (prosjektleder for
forbedringsprosjekt 3) tar kontakt med regional koordinator for ParkinsonNet for
presentasjon på neste møte i LSU Molde. Videre arbeid med internt
forbedringsprosjekt tas opp til ny vurdering etter denne orienteringen.

Sak 29/22

Forbedringsprosjekt 5 – Utskrivningsklare pasienter
Det ble vist til sak 19/22 i møte den 20.05.2022.
Tanja Thalén og Trude Solenes la fram utkast til mandat forforbedringsprosjekt 5 for
behandling.

Vedtak:
Lokalt samarbeidsutvalg godkjenner mandatet med de endringer som framkom i
møtet. I første omgang gis arbeidsgruppen i oppgave å teste ut rapportering,
inkludert årsakskoder, med idriftsettelse innen 01.11.2022.
Det bes om at arbeidsgruppen legger fram sin første rapportering på første møte i
LSU Molde i 2023.
Kommunalsjefene får i oppdrag å nominere et prosjektmedlem hver mens Molde
sjukehus nominerer 1-2 til to medlemmer.

Sak 30/22

Kommunal brukerrepresentant
Det vises til sak 22/22 i møte den 20.05.2022 der det ble orientert om at Andrea
Enoksen Eide har trukket seg som kommunal brukerrepresentant i LSU Molde.
Vedtak:
Tidligere vararepresentant Anders Johnsen rykker opp som fast kommunal
brukerrepresentant i LSU Molde. Samtidig startes det en prosess for å utnevne ny
vararepresentant.

Sak 30/22

Helseplattformen med fokus på gevinstrealisering
Gøril Groven, prosjektleder for innføring av Helseplattformen i
Romsdalskommunene, presenterte arbeidet med gevinstrealisering (vedlegg 2).
Det ble orientert om at Trondheim kommune skal presentere sine erfaringer fra
oppstarten av Helsplattformen for Samarbeidsmøte i Romsdal IPR onsdag 7.
september kl. 14:30-16:00. Det vil være mulig for medlemmer av LSU Molde å delta
digitalt på møtet.
Vedtak:
Lokalt samarbeidsutvalg tar saken til orientering, samtidig som man poengterer
viktigheten av pasientperspektivet og fokus på å ta ut de økonomiske gevinstene.

Sak 31/22

Kurstilbud
Astrid Ljøkjell Solem orienterte om kurstilbud i regi av klinikkene ved Molde
Sjukehus. Problematikken med å nå ut med informasjon til de aktuelle
pasientgruppene ble diskutert.
For oppdatert kurstilbud vises det til vedlegg 3.

Vedtak:
Lokalt samarbeidsutvalg tar saken til orientering og ber om at medlemmene sprer
informasjon om kurstilbudet til sine respektive organisasjoner.

Sak 32/22

Eventuelt
a) Neste møte
Neste møte gjennomføres som et fellesmøte med LSU Kristiansund den 21.
oktober på Hjelset.
Det kom opp forslag om at en på dette møtet bør ta opp til diskusjon når det vil
være riktig å slå sammen de to LSU’ene til et felles samarbeidsutvalg.
Vedtak:
Tanja Thalen får i oppgave å avklare dagsorden med lederen av LSU Kristiansund.
Trude Solenes har ansvaret for å bestille møterom og bevertning.
b) Prosjekt – Digital hjemmeoppfølging av pasienter med Kols
Tanja Thalén orienterte om at prosjektet ikke startes opp da en ikke fikk tilslag på
støttemidler fra Helsedirektoratet.
Vedtak:
LSU Molde tar saken til orientering.
c) Felles innspillsmøter angående handlingsplaner for tre FSU
Det ble minnet om digitalt innspillsmøter før følgende Faglige Samarbeidsutvalg
den 4. oktober:
•
•
•

Fagutvalg for Behandlersamarbeid
Fagutvalg for Svangerskap, fødsels- og barselomsorg
Fagutvalg IKT-løsninger og elektronisk samarbeid

Vedtak:
Det bes om at deltakerne i LSU Molde nominerer deltakere til arbeidsgrupper for
høringsinnspill for de tre ulike FSU’ene etter at en har mottatt utkast til
handlingsplaner innen 21. september.

Molde 02.09.2022
Tanja Thalén
(sign.)
LederLSU Molde

Trude Solenes
(sign.)
Nestleder LSU Molde

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

