Referat
Felles Lokalt samarbeidsutvalg
Molde/Kristiansund
18. mars 2022
Sted:

Teams

Dato:

18. mars 2022

Tid:

Kl. 09.00-12.00

Deltakere LSU Molde:
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
Kommuner
HMR - Lærings- og
mestringssenteret i Molde
Romsdal IPR

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

Molde kommune

Siri Haukås

Ingrid Vasdal
Trude Solenes

Alf Reistad

Stilling/Funksjon
Kommunalsjef
Kommunalsjef
Kommunalsjef
(leder LSU Molde)
Kommunalsjef
Kommunalsjef
Seksjonsleder Akuttmottak
Molde
Avdelingssjef kirurgi og
akuttmedisin
Avdelingssjef sengeposter og
akuttmottak
(nestleder LSU Molde)
Avdelingssjef sjukehuspsykiatri
Nordmøre og Romsdal
Seksjonsleder BUP Molde
Praksiskonsulent
Brukerrepresentant HMR
Brukerrepresentant HMR
Kommunal brukerrepresentant
Rådgiver
Daglig leder
(sekretær i LSU Molde)
Fagleder for helse og omsorg.
(Vara for Tanja Thalén)

Møtt
X
X

X
X
X
X

X

X
X

X
X
X

Deltakere LSU Kristiansund:
Organisasjon
Smøla
Nordmøre IPR

Navn
Ingeborg J. Dyrnes
Bjørn Buan

Aure
Sunndal
Averøy

Geir Nielsen
Brit Iren Bæverfjord
Kjetil Leirbekk

Gjemnes
Surnadal

Ragnhild Kleive
Gunhild Eidsli

Tingvoll

Siri H. Vangen

Kristiansund

Siv Iren S.
Andersson
Praksiskonsulentordningen Andreas N. Hals
HMR, Klinikk for psykisk
Kjell Åsmund Bryn
helse og rus
HMR, Klinikk for psykisk
Hans Bjørn Vikhals
helse og rus
HMR, SNR
Gudrun J. Karlsen
HMR, SNR
HMR, Klinikk for kreft og
rehab.
HMR, Samhandling

Joakim Varvin
Marit Gyldenskog

Kommune
Kommune
HMR

Per Einar Honstad
Venke Pedersen
Anne Grete
Mogstad
Steinar Waksvik

HMR

Toril Kvisvik

Stilling/Funksjon
kommunalsjef
kommuneoverlege Surnadal og
helseressurs kommuner
Nordmøre
enhetsleder helse og familie
helsesjef
ass. Rådmann/
kommunedirektør
Leder helse og omsorg
ass. kommunedirektør og
kommunalsjef
virksomhetsleder for heldøgns
tjenester, tildeling
kommunalsjef
praksiskonsulent
seksjonsleder BUP

X
X
X
X
X
X
X

X

seksjonsleder poliklinikk DPS
seksjonsleder ortopedisk og
kirurgisk sengepost
seksjonsleder akuttmottaket
seksjonsleder Aure
rehabiliteringssenter
teamkoordinator Lærings- og
mestringssenteret
brukerrepresentant NHF
brukerrepresentant, vara, LHL
Brukerrepresentant FFO
brukerrepresentant

Gjester:
•
•
•
•

møtt
X
X

Kjetil Gaupset, SNR (sak 4/22)
Oddvar Marøy Søre Sunnmøre (Sak 3/22)
Janne Marthe Viddal, Helseplattformen (sak 2/22)
Ellen Engdal NIPR

X
X
X

X

X

Saker til behandling
Sak 1/22

Godkjennelse av innkalling og dagsorden
På grunn av utviklingen i den pågående krigen i Ukraina hadde Statsforvalteren
innkalt til et møte med kommunene på kort varsel, og det ble avtalt en pause i
møteprogrammet som følge av denne møtekollisjonen.
Vedtak:
Lokalt samhandlingsutvalg godkjenner innkalling og dagsorden med den endringen
som ble foreslått.

Sak 2/22

Helseplattformen - status for innhold, prosess og tjenesteavtale
Lokal innføringsleder for Nordmøre, Janne Marthe Viddal orienterte kort om status.
En gevinstanalyse fra Trondheim kommune kan tyde på at nullalternativet vil kunne
medføre høyere kostnader enn å knytte seg opp mot en enhetlig
pasientjournalløsning. Per i dag er helseopplysninger å finne i ca 17 000 ulike IKTløsninger.
Tjenesteavtalen er kommet på plass. Den gjelder for både kommuner og
helseforetak, og relevante deler tilpasses avtaler med fastleger.
Innføringsløpene for kommunene vil bli mer fleksible fram mot 2025. Politiske
beslutninger om utløsing av opsjonsavtaler for kommunene er planlagt før
sommeren 2022. Først ut er St Olavs hospital og Trondheim kommune.
Produksjonssetting der er fortsatt 1. mai 2022.
Det pågår informasjon overfor fastlegekontor. Fastlegekrisen har skapt mindre
forutsigbarhet og private fastlegekontor er usikre på om det vil være økonomisk
forsvarlig å gå til investering. Anskaffelsespris for fastlegene er fortsatt ikke endelig
avklart.
Det vises til vedlagt presentasjon (vedlegg 1).
Vedtak:
Lokale samhandlingsutvalg Kristiansund og Molde tar informasjonen om
Helseplattformen til orientering.

Sak 3/22

Retningslinjer følgeperson ved innlegging sjukehus
Oddvar Marøy fra Søre Sunnmøre regionråd orienterte om status for arbeid om felles
retningslinje for følgeperson ved innleggelse i sykehus (vedlegg 2). Ei arbeidsgruppe
har sett på saken over noe tid, og partene har hatt ulike syn på økonomisk ansvar,
roller og ansvar under transport og opphold for kommunal følgeperson.
Det dreier seg i hoved sak om pasienter med særskilte behov for å bli ivaretatt av
andre, primært av personer som kjenner pasienten godt. Per i dag kan det være
personer innen hjemmetjeneste eller innen andre områder der pasientene mottar
kommunale tjenester.

Behovet for følgeperson vil ikke bli ivaretatt gjennom eksisterende ordning om tilbud
om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for denne gruppen mennesker.
Saken har vært vurdert ut fra både brukerperspektiv og arbeidsgiverperspektivet.
Ansvaret for pasienttransport tilligger helseforetakene, men kommunene ønsker å
respondere positivt på anmodninger fra sykehuset om å om stille med følgeperson
der sykehuset mener det er nødvendig. Følgepersonens oppgaver og ansvar under
besøket/oppholdet i sykehus er per i dag uklart beskrevet. Regler og rettigheter for
barn i sykehus gir en del avklaringer, men ikke i alle situasjoner.
Per i dag er det ikke enighet om hvordan og hvem som skal finansiere denne tjenesten.
Saken skal behandles i et kommende møte i SSU i april 2022. Da skal en ta stilling til
ansvars og rolledeling for følgeperson under transport og i sykehus, samt de
økonomiske spørsmål.
Vedtak:
Lokalt samhandlingsutvalg Kristiansund og Molde tok orienteringen til etterretning.
En gruppe bestående av Ingeborg Johnsrud Dyrnes, Jan Morten Dale og Siv Iren S.
Andersson fikk i oppdrag å lage en høringsuttalelse på vegne av de to LSU’ene som
oversendes SSU.

Sak 4/22

Orientering om revidert mandat i Helsefellesskap
Alf Reistad orienterte om revidert mandat i Helsefellesskap Møre og Romsdal
(vedlegg 3), behandlet i SSU 26.01.2022.
Oppgavene framover til de ulike nivå i helsefellesskapet ble gjennomgått. For lokale
samarbeidsutvalg ble følgende presisert:
Formålet til lokale samarbeidsutvalg er å være et forum for forbedringsarbeid og
samarbeid mellom kommunen og det enkelte sykehus. Lokale samarbeidsutvalg skal i
hovedsak behandle saker som gjelder kun det enkelte opptaksområdet for sykehus.
Lokale samarbeidsutvalg rapporterer til strategisk samarbeidsutvalg.
1. Kartlegge, initiere, følge opp og implementere forbedringer på operativt nivå
med mål om gode samhandlingsløsninger og standardiserte pasientforløp.
2. Prioriteringen skal blant annet bygge på registrerte samhandlingsavvik og input
fra årlig samarbeidsmøte mellom sykehuset og kommunene.
3. Forankre og bidra i implementering av vedtatte handlingsplaner og retningslinjer
fra blant annet Faglige samarbeidsutvalg.
4. Skal i samarbeid med Lærings- og mestringssentret, pasientorganisasjoner og
frisklivssentraler evt. andre relevante i kommuner og sjukehus, bidra til utvikling
og bruk av lærings- og mestringstiltak for å forebygge og utsette behovet for
helsetjenester.
Vedtak:
LSU Molde/ Kristiansund tar informasjonen til etterretning for sitt videre arbeid.

Sak 5/22

Orientering om SNR
Kjetil Gaupset orienterte om status for SNR-prosjektet. Framdrift i byggeprosess er i
rute. Arbeidet med organisasjonsutviklingen er i gang.
Siv Iren Stormo Andersson orienterte om status for den kommunale delen av DMS
Kristiansund. Fortsatt pågående planarbeid.
Ambisjonene for DMS Kristiansund er uendret høye.
Styringen av prosjektet DMS Kristiansund skal reorganiseres. Ei arbeidsgruppe vil
gjennomgå rammer for ny prosjektledelse.
Det vises til egen presentasjon fra innlederne (vedlegg 4).
Vedtak:
Lokalt samhandlingsutvalg Kristiansund/Molde tar saken til orientering.

Sak 6/22

Prosjekt barn og unges helsetjeneste
Kjell Åsmund Bryn gjorde kort rede for status i prosjektet (deltaker i prosjektgruppa).
Målet med prosjektet er å sikre at barn og unge får god og samordnet helsehjelp fra
rette instanser når de trenger det, og det omhandler blant annet samarbeid om BUP
med mål om å avklare roller og oppgaver mellom helseforetaket og kommunene.
Prosjektet vil bli fulgt opp i perioden februar - mai 2022.
Det vises til egen presentasjon (vedlegg 5).
Vedtak:
Lokalt samhandlingsutvalg Kristiansund/Molde tar saken til orientering.

Sak 7/22

Eventuelt
Ingen saker til behandling.

Kristiansund 18.03.2022
Ingeborg Johnsrud Dyrnes
(sign.)
Leder LSU Kristiansund

Trude Solenes
(sign.)

Kjell Åsmund Bryn
(sign.)
Nestleder LSU
Kristiansund

Bjørn Buan
(sign.)
Sekretær LSU Kristiansund

Alf Reistad
(sign.)

Nestleder LSU Molde

Daglig leder ROR /
Sekretær LSU Molde

