
 

 

Referat 
Lokalt samhandlingsutvalg Molde 

30. oktober 2020 

Sted:   Teams 

Dato:  30. oktober 2020 

Tid:  Kl 09.00-12.00 

 

Tilstede:   

• Ann-Helen Skare, brukerutvalget HMR 

• Atle Tangen, brukerutvalget HMR 

• Jan Erik Hovdenak, Aukra kommune 

• Jan Morten Dale, Hustadvika kommune  

• Margrete Grinaker Berle, Rauma kommune 

• Tanja Thalén, Molde kommune 

• Greta Bjerke, Vestnes kommune 

• Georg Johnsen, Molde sjukehus 

• Ingrid Vassdal, Molde sjukehus 

• Oddbjørn Tomren, Molde sjukehus 

• Thilde Svela, Praksiskonsulent 

• Alf Reistad, Romsdal Regionråd 

Fravær: 

• Tor Nygård, Molde Sjukehus 

Gjester: 

• Jo Erling Volle (HMR) under sak 23/20 

• John Rottem (HMR) under sak 23/20 

• Joakim Varvin (HMR) under sak 24/20 

• LSU Kristiansund under sakene 22/20 – 25/20 

 

Første del av møtet – saker 22/20 – 25/20 ble gjennomført som et felles møte med LSU Kristiansund. 

 

 

  



 

 

Saker til behandling 

 

Sak 22/20 Godkjennelse av innkalling og dagsorden  

Vedtak: 

LSU Kristiansund og LSU Molde godkjenner innkalling og saksliste til fellesmøtet. 

 

Sak 23/20 Transport av psykisk syke  

Innledningsvis presenterte John Erling Volle og John Rottem hovedpunktene fra 
tidligere distribuert presentasjon som omhandler transport av psykisk syke (vedlegg 
1). Saken har tidligere vært behandlet i Overordnet samhandlingsutvalg. Her ble det 
besluttet å sende saken videre til de lokale samhandlingsutvalgene i fylket. 
 
Etter en spørsmålsrunde ble implementering av tiltak tatt opp til diskusjon. 
 
I Romsdal er det etablert et eget nettverk – Kommunenettverket psykisk helse. Også 
på Nordmøre er det etablert et eget samarbeidsorgan for arbeidet med psykisk helse. 
  
Vedtak: 

Det er enighet i LSU Kristiansund og LSU Molde om at dette er en sak som en ønsker å 

prioritere og samarbeide videre om. HMR får i oppdrag å innkalle de aktuelle 

kommunenettverkene til møte for å beslutte konkrete tiltak. 

 

Sak 24/20 DMS/SNR Kristiansund  

Joakim Varvin (prosjektleder DMS/SNR Kristiansund) ga en presentasjon av  

DMS/SNR Kristiansund med fokus på spesialisthelsetjenester som skal tilbys 

innbyggerne på Nordmøre og i Romsdal (vedlegg 2). 

Innledningsvis ble det stilt spørsmål rundt involvering av ROR-kommunene, og hvilke 

tilbud ved DMS/SNR Kristiansund som eventuelt også skal tilbys innbyggere i 

Romsdal. 

Bortsett fra et par spesialtilbud er det planlagt at innbyggerne i Romsdal skal motta 

spesialisthelsetjenestene ved SNR Molde. 

Vedtak: 

LSU Kristiansund og LSU Molde tar orienteringen til vitende. 

 

  



 

 

Sak 25/20 Erfaringsutveksling mellom LSU Molde og LSU Kristiansund  

Georg Johnsen (stedlig leder Molde sjukehus) presenterte revidert og forenklet 
mandat for LSU Molde, som nå også er foreslått som revidert mandat i ny 
Samarbeidsavtale mellom kommunene og HMR. 
 

Mandat 

1. Holdes orientert om årlig status på avvik og avviksregistrering innen 

samhandlingsområdet. Prioritere avvik som skal forbedres/reduseres  

2. Initiere gode samhandlingsløsninger og standardiserte pasientforløp 

basert på erfaringer og «best praksis». (Plan-do-check-akt)   

3. Ansvarlig for å arrangere årlig samarbeidsmøte mellom sjukehuset og 

kommunene for å spre gode løsninger og kartlegge aktuelle 

forbedringstiltak. 

På bakgrunn av punktene over skal LSU Molde foreta en årlig gjennomgang med 

revisjon av fokusområder som skal prioriteres. 

Hensikten med endringen er å vri aktivistene i Lokalt samhandlingsutvalg fra 
informasjonsutveksling til konkret forbedringsarbeid i grensesnittet mellom 
kommunal- og spesialisthelsetjenesten. 
 
Jan Morten Dale (leder for LSU Molde) fulgte opp med å presentere LSU Molde sine 
konkrete forbedringsprosjekt under overskriften «fra ord til handling» (vedlegg 3). 

 
Carina Wollan Myhre (leder for LSU Kristiansund) presenterte status for arbeidet i 
LSU Kristiansund. 
 
Mulig framtidig sammenslåing av de to Lokale samhandlingsutvalgene ble tatt opp til 
drøfting. Her ble det orientert om at den nye Samarbeidsavtalen beskriver at en 
fortsatt skal opprettholde fire Lokale samhandlingsutvalg i fylket, men at det legges 
opp til minimum to fellesmøter pr år mellom LSU Kristiansund og LSU Molde. 
 
Vedtak: 

LSU Kristiansund og LSU Molde tar orienteringen til vitende. 

 

Sak 26/20 Godkjenning av innkalling og sakliste for LSU Molde  

 Vedtak: 

Lokalt samhandlingsutvalg godkjenner innkalling og saksliste. 

 

Sak 27/20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte  

I forrige møte ble det besluttet under sak 20/20 «Sorgstøttegrupper» - Ivaretakelse 

av mindreårige etterlatte skulle følges opp på felles LSU-møte for Molde og 



 

 

Kristiansund på dette møtet. Da de ansvarlige for prosjektet ikke har fått gjennomført 

planlagt koordineringsmøte. Saken må derfor utsettes. 

Vedtak: 

Lokalt samhandlingsutvalg godkjenner protokollene fra møte i LSU Molde den 28. 

august 2020. 

 

Sak 28/20 Kunngjøring av tilskudd til hospiteringsordninger mellom kommuner og 
helseforetak  

 
Det ble orientert om tilskuddsordning om modellutvikling av hospiteringsordninger 
mellom kommuner og helseforetak : 
https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/hospitering-mellom-

spesialisthelsetjenesten-og-kommunale-helse-og-omsorgstjenester 

På møtet tas det opp til drøftelse om vi bør søke på denne ordningen i forbindelse 

med arbeidet med våre prioriterte forbedringsprosjekt (se neste sak). 

Vedtak: 
Lokalt samhandlingsutvalgt støtter at Aukra kommune, på vegne av utvalget, søker 
om tilskudd innen fristen 15. november for gjennomføring av hospitering med 
utgangspunkt i prioriterte forbedringsprosjekt (fokusområder). 

 
 
Sak 29/20 Status for fire prioriterte forbedringsprosjekt  

Satsingsområde 1 

Fra floskel til handling - «Rett pasient på rett sted» 

Oddbjørn Tomren, Tanja Thalén og Margrete Grinaker Berle la fram forslag til mandat 

for prioriterte forbedringsprosjekt og ga samtidig oversikt over prosjektdeltakere og 

skisse til framdriftsplan: 

a.  Redusere variasjon i antall unødvendige innleggelser i sykehus, for intravenøs 

væske- og antibiotikabehandling, av pasienter/brukere med kommunal 

institusjonsplass. 

b.  Tidlig mobilisering av pasienter ved innleggelse i sykehus  

c.  Pasientforløp for Parkinsons sykdom. 

 

Satsingsområde 2 

Kompetanseutvikling og rekruttering 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.helsedirektoratet.no%2Ftilskudd%2Fhospitering-mellom-spesialisthelsetjenesten-og-kommunale-helse-og-omsorgstjenester&data=04%7C01%7C%7Cfc59a62dd33f4a6528ff08d8767f03ae%7C90b1dbcbc1e2453b83f9c09316c9300a%7C0%7C0%7C637389635184676620%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=bCHZksdkAuM037VwpyFUn3cTC%2FNNbbHf52SK3C9rLmI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.helsedirektoratet.no%2Ftilskudd%2Fhospitering-mellom-spesialisthelsetjenesten-og-kommunale-helse-og-omsorgstjenester&data=04%7C01%7C%7Cfc59a62dd33f4a6528ff08d8767f03ae%7C90b1dbcbc1e2453b83f9c09316c9300a%7C0%7C0%7C637389635184676620%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=bCHZksdkAuM037VwpyFUn3cTC%2FNNbbHf52SK3C9rLmI%3D&reserved=0


 

 

Det vises til miniseminar den 28. august der teamet var behovet for økt kapasitet på 
utdannelsen av sjukepleiere og vernepleiere. Prosjektleder Jan Morten Dale 
orienterte om status for etablering av prosjektgruppe som får i mandat å arbeide 
videre med utfordringen. 
Molde sjukehus og alle kommunene (unntatt Rauma) har nominert sine 
prosjektdeltakere. Vi venter fortsatt på endelig svar fra HiMolde og KS. 
 
Vedtak: 

LSU Molde godkjenner framlagt status fra arbeidsgruppene. LSU ber om endelig 

mandat fra satsningsområde 1, gruppe a, b og c, blir lagt fram for godkjenning på 

neste LSU møte.  Presentasjonen som vart lagt fram i møtet blir sendt ut i separat 

mail.    

 

 
 
Sak 30/20 Eventuelt  

 Ingen saker til behandling. 

 

Molde/Elnesvågen 10.11.2020 

 

 
 

Jan Morten Dale 

 
 

Alf Reistad 
(sign) (sign) 

Leder LSU Molde Daglig leder ROR / Sekretær LSU Molde 
 


