
Referat 
Lokalt samarbeidsutvalg Molde 

Møte 03_2022  

Sted:   Teams 

Dato:  20. mai 2022 

Tid:  09.00-12.00 

Deltakere: 

Organisasjon Navn Stilling/Funksjon Møtt 

Aukra kommune Jan Erik Hovdenak Kommunalsjef X 

Hustadvika kommune Jan Morten Dale Kommunalsjef X 

Molde kommune Tanja Thalén Kommunalsjef  
(leder LSU Molde) 

X 

Rauma kommune Margrete Grinaker Berle Kommunalsjef  

Vestnes komme Monica Beinset Kommunalsjef 
 

Klinikk sjukehuset 
Nordmøre og Romsdal 

Petter Rangnes Seksjonsleder Akuttmottak Molde  X 

Klinikk sjukehuset 
Nordmøre og Romsdal 

Ingrid Vasdal Avdelingssjef kirurgi og 
akuttmedisin 

 

Klinikk sjukehuset 
Nordmøre og Romsdal 

Trude Solenes Avdelingssjef sengeposter og 
akuttmottak 
(nestleder LSU Molde) 

X 

Klinikk psykisk helse og rus Line Lingen Avdelingssjef sjukehuspsykiatri 
Nordmøre og Romsdal 

 

Klinikk psykisk helse og rus Hilde Sivertsen Seksjonsleder BUP Molde X 

Praksiskonsulentordningen Thilde Svela Praksiskonsulent X 

HMR Ann-Helene Skare Brukerrepresentant HMR 
 

HMR Atle Tangen Brukerrepresentant HMR (vara) X 

Kommuner Andrea Enoksen Eide Kommunal brukerrep.  

HMR - Lærings- og 
mestringssenteret i Molde 

Astrid Løkjell Solem Rådgiver  

Romsdal IPR Alf Reistad Daglig leder  
(sekretær i LSU Molde) 

X 

 

Gjester: 

Karianne Naas Vestavik Rådgiver Hustadvika kommune 

Tone Vestad Male Prosjektleder Aukra kommune 

Cato Innerdal Kommuneoverlege Molde kommune 

 

  



Saker til behandling 

Sak 15/22 Godkjennelse av innkalling og dagsorden  

Vedtak: 

Lokalt samhandlingsutvalg godkjenner innkalling og dagsorden. 

 

Sak 16/22 Godkjenning av protokoll fra forrige møte  

Vedtak: 

Lokalt samarbeidsutvalg godkjenner protokollene fra møte i LSU Molde den 18. mars 

2021. 

 

Sak 17/22 Velkommen til Hustadvika kommune  

Kommunalsjef Jan Morten Dale ønsket velkommen og rådgiver Karianne Naas 

Vestavik presenterte arbeidet med Helse- og velferdsplan for Hustadvika kommune 

(vedlegg 1). 

Brukerrepresentant Atle Tangen poengterte viktigheten av tidlig bruker- og 

pårørende medvirkning. 

Vedtak: 

Lokalt samarbeidsutvalg tar saken til orientering  

 

Sak 18/22 Oppdatering av status for fire prioriterte forbedringsprosjekt i LSU Molde  

Det ble vist til sak 48/21 i møte den 26.11.2021.  

Prosjektlederne for de fire prioriterte forbedringsprosjektene ga oppdatering av 

status og plan for videre arbeid. 

Alle forbedringsprosjektene er lagt inn under paraplyen «Fra floskel til handling» 

Prosjekt 1 - Rett pasient på rett sted» (Tone Vestad Male /Jan Erik Hovdenak) 

 Dette prosjektet er betydelig utvidet med to nye delprosjekt i forhold til opprinnelig 

vedtak i LSU Molde: 

• Hospitering 

• Pasientsentrert helseteam 

Tove Vestad Male er ansatt som prosjektleder. I tillegg er det opprettet en egen 

styringsgruppe for de tre delprosjektene. 

Prosjektet har blant annet vært presentert for styret i Helse Møre og Romsdal. 



Presentasjon – vedlegg 2. 

Vedtak: 

Lokalt samarbeidsutvalg tar saken til orientering. 

 

Prosjekt 2 - Tidlig mobilisering av pasienter ved innleggelse i sykehus (Tanja 

Thalén) 

Status for prosjektet ble presentert. 

Man har høstet gode erfaringer så langt. Utfordringene ligger i å skape eierskap på 

operativt nivå. 

Presentasjon – vedlegg 3. 

Vedtak: 

Lokalt samarbeidsutvalg tar saken til orientering. 

 

Prosjekt 3 - Pasientforløp for Parkinson sykdom (Margrete Grinaker Berle) 

Prosjektleder var forhindret fra å delta i møtet og hadde sendt over en statusrapport 

i forkant av møtet (vedlegg 4). 

Vedtak: 

Lokalt samarbeidsutvalg ber om at Åse Morsund blir invitert inn til neste møte for å 

orientere om status for arbeidet i ParkinsonNet, og at det i etterkant av dette blir 

besluttet om forbedringsprosjekt 3 skal videreføres, settes på vent eller avsluttes. 

 

Prosjekt 4 - Økt antall uteksaminerte sjuke- og vernepleiere fra HiMolde i Molde 

(Jan Morten Dale) 

Prosjektleder la fram status for forbedringsprosjekt 4 og samarbeidet mellom 

kommunene, sjukehuset og Høgskolen i Molde. 

Presentasjon – vedlegg 3. 

Vedtak: 

Lokalt samarbeidsutvalg tar saken til orientering. 

 
 
Sak 19/22 Utskrivningsklare paistenter  

 Det ble vist til sak 06/22 i møte den 21.01.2022 og orientert om at status for arbeidet 

med utskrivningsklare pasienter også ble tatt opp som tema på Partnerskapsmøte 

den 11. mai. 



 Trude Solenes og Tanja Thalén orienterte om konstruktive møter og godt samarbeid 

mellom ROR-kommunene og Molde sjukehus. 

 Behovet for bedre oversikt over antall liggedøgn og «klassifisering» av disse ble tatt 

opp i møtet. 

Vedtak: 

Lokalt samarbeidsutvalg tar saken til orientering og beslutter å definere arbeidet med 

utskrivningsklare pasienter som forbedringsprosjekt 5. Trude Solenes og Tanja Thalén 

får i oppgave å legge fram utkast til mandat for prosjektgruppen til neste møte. 

 

Sak 20/22 Faglige Samarbeidsutvalg  

 Cato Innerdal, som var medlem i det kommunale forhandlingsutvalget for ny 

Samarbeidsavtalen, orienterte om bakgrunnen for opprettelse av 12 Faglige 

Samarbeidsutvalg (FSU).  

 I møtet kom det fram at det er uklart hva som er bakgrunnen for at det ble opprettet 

så mange FSU. 

 Diskusjonen viste at det er enighet om at antall FSU bør reduseres, og at bør søke å 

forenkle saksbehandlingen. Dette gjelder også behandlingen i LSU’ene av utkast til 

handlingsplaner for de ulike FSU’ene.  

Vedtak: 

Lokalt samarbeidsutvalg tar saken til orientering og ber om at saken tas opp på nytt i 

forkant av neste revisjon av Samarbeidsavtalen. 

 

Sak 21/22 Orientering fra Partnerskapsmøte 01_2022  

 Det ble gitt en kort orientering om to av sakene som var opp til behandling i 

Partnerskapsmøte 01_2022 den 11. mai: 

 Alf Reistad refererte til at det høye kostnadspådraget i kommunal helse- og 

omsorgstjeneste i Møre og Romsdal (ca. 35 % høyere enn i Trøndelag), som har vært 

omtalt i LSU Molde tidligere, ble grundig debattert. Denne saken tas videre i ulike 

fora som blant annet KS, Utvidet Partnerskapsmøte og møte med 

kommunedirektørene i ROR. 

 Cato Innerdal orientert om uenigheten mellom kommune og HMR når det gjelder 

praktisering av 24-timersmelding i forbindelse med utskriving av pasienter. 

Kommunene mener at tidligere praksis skal videreføres. HMR tolker avtalen slik at 

kommunene har betalingsplikt dersom pasienter som skrives ut innen kl. 15.00 ikke 

hentes samme dag.  



Vedtak: 

Lokalt samarbeidsutvalg tar saken til orientering. 

 

Sak 22/22 Eventuelt 

a) Kommunal brukerrepresentant 

 

Andrea Enoksen Eide, som har vært oppnevnt som kommunal 

brukerrepresentant i LSU Molde har trukket seg fra vervet. 

 

I møtet ble behovet for en kommunal brukerrepresentant diskutert med 

bakgrunn i at vi allerede har en brukerrepresentant med vara oppnevnt fra 

helseforetaket sin side. 

 

Vedtak: 

Saken tas opp til realitetsbehandling på neste møte når helseforetakets 

brukerrepresentanter er til stede i møtet.  

 

b) Faglig Samarbeidsutvalg for IKT-løsninger og elektronisk samhandling 

 

Det skal oppnevnes ny representant til Faglig Samarbeidsutvalg for IKT-løsninger 

og elektronisk samhandling etter Helge Storøy. 

 

Vedtak: 

LSU Molde innstiller Thormod Spilling som ny representant under forutsetning av 

godkjennelse fra daglig leder i ROR-IKT. 

 

c) Søknad om prosjektmidler til digital oppfølging av KOLS-pasienter 

 

Tanja Thalén la fram forslag om et nytt forbedringsprosjekt hvor det foreslås at 

en søker Helsedirektoratet om prosjektmidler. 

 

For å kunne søke kreves det at prosjektet er forankret i Helsefellesskapet.  

 

Vedtak: 

LSU Molde støtter forslaget om etablering av prosjekt for digital oppfølging av 

KOLS-pasienter og at det søkes prosjektmidler fra Helsedirektoratet. Sekretær i 

LSU Molde bes orientere Samarbeidssekretariatet i Helsefellesskap Møre og 

Romsdal om initiativet. 

                      Molde 20.05.2022 

Tanja Thalén Trude Solenes Alf Reistad 
(sign.) (sign.) (sign.) 



LederLSU Molde Nestleder LSU Molde Daglig leder ROR / 
Sekretær LSU Molde 

 


