Referat
Lokalt samarbeidsutvalg Molde
Møte 07_2021
Sted:

Galleriet, Molde rådhus (2.etg.)

Dato:

26. november 2021

Tid:

09.00-12.00

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
Romsdal IPR

Hilde Sivertsen
Thilde Svela
Ann-Helene Skare
Atle Tangen
Andrea Enoksen Eide
Alf Reistad

Ingrid Vasdal
Trude Solenes
Line Lingen

Gjester:
•
•
•

Ole Lorvik (HMR) – sak 45/21
Mette Grytten (HMR) - sak 45/21
Liv Unni Johannessen (Stiftelsen FIRE) – sak 46/21

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.
Daglig leder
(sekretær i LSU Molde)

Møtt
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

Saker til behandling
Sak 43/21

Godkjennelse av innkalling og dagsorden
Vedtak:
LSU Molde godkjenner innkalling og dagsorden.

Sak 44/21

Godkjenning av protokoll fra tidligere møter
Protokoll fra møte 04_2021 (27. august 2021)
Protokoll fra møte 05_2021 (1. oktober 2021)
Protokoll fra møte 06_2021 (8. november 2021)
Vedtak:
LSU Molde godkjenner protokollene fra møte i LSU Molde den 27. august, den 1.
oktober og den 8. november 2021.

Sak 45/21

Orientering om Barneblikk
Ole Lorvik og Mette Grytten ga en orientering om bakgrunnen for etableringen av det
helhetlige familietilbudet Barneblikk, og hvordan arbeidet er organisert (vedlegg 1).
Med bakgrunn i erfaringene så langt ble spørsmålet om bredding til andre deler av
fylket tatt opp til diskusjon.
Vedtak:
LSU Molde tar informasjonen til orientering og ser gevinsten av tidlige tiltak mot
målgruppen. Lokalt samhandlingsutvalg slutter seg til intensjonen om bredding av
tilbudet til større deler av befolkningen i Møre og Romsdal, og ber samtidig om at det
blir utarbeidet en konkret plan for denne breddingen.

Sak 46/21

Orientering om stiftelsen FIRE
Liv Unni Johannessen, avdelingsleder i Møre og Romsdal for Stiftelsen Fire,
presentere stiftelsen og hvordan de jobber (vedlegg 2). Hensikten med
gjennomgangen var å bli bedre kjent, og at LSU Molde skal kjenne til dette tilbudet
for personer som har behov for et trygt og rusfritt miljø.
Stiftelsen oppfordrer medlemmene i LSU Molde om å være med å spre informasjon
om arbeidet.
Vedtak:
Lokalt samarbeidsutvalg tar saken til orientering.

Sak 47/21

Innspill til handlingsplaner for 4 prioriterte faglige samarbeidsutvalg
Det ble vist til sak 42/21 (møte 08.11.2021)
LSU Molde har fått i oppdrag fra HMR om å gi tilbakemelding på utkast til
handlingsplaner for fire faglige samarbeidsutvalg. Disse omhandler i stor grad de
prioriterte områdene iht. nasjonale føringer:
•
•
•
•

Barn og unge
Akuttmedisinske tjenester
Multisjuke, palliasjon og stormottakere
Psykisk hele og rus

Med bakgrunn i vedtak i forrige møte hadde følgende personer utarbeidet, og sendt
ut, forslag til innspill fra LSU Molde:
Handlingsplan
Barn og unge
Akuttmedisinske
Multisjuke, palliasjon og
stormottakere
Psykisk hele og rus

Molde sjukehus
Ingrid Vassdal
Trude Solenes
Oddbjørn Tomren

Kommunene
Jan Morten Dale
Tanja Thalén
Jan Erik Hovdenak

Line Lingen

Elly Slettvoll

Under diskusjonen ble det gitt følgende felles kommentarer fra LSU Molde til de
handlingsplaner som er framlagt:
• Bør følge en felles mal
• Den beskrivende teksten bør komprimeres
• Skill mellom visjon, hovedmål, delmål og konkrete tiltak
• Målene må være konkrete og målbare
• Viktig at planene ikke blir for omfattende, og at en evner å skape konkrete
resultater gjennom prioriteringer.
«Må ikke ville alt – i tilfelle får man ikke til noe» (sitat Ann-Helene Skare).
Vedtak:
Lokalt samarbeidsutvalg godkjenner de framlagte innspillende med de kommentarer
som framkom i møtet. Sekretæren bes om å sende over LSU Molde sine innspill samlet
til samhandlingsavdelingen i HMR, sammen med de generelle kommentarene som er
angitt over.

Sak 48/21

Oppdatering av status for fire prioriterte forbedringsprosjekt i LSU Molde
Status for LSU Molde sine fire prioriterte forbedringsprosjekt ble kommentert med
fokus på endringer siden møte den 27. august.

Prosjekt 1 - Fra floskel til handling - «Rett pasient på rett sted»
Jan Erik Hovdenak ga en oppdatering og informerte blant annet om støttemidler en
har fått innvilget både til prosjektleder i hel stilling, samt til arbeidet med hospitering
mellom spesialist- og kommunalhelsetjeneste.
Vedtak:
LSU Molde tar saken til orientering og ber om at det blir utarbeidet med årsrapport
for prosjekt inkludert plan for arbeidet i 2022. Rapporten legges fram for behandling
på neste møte i samarbeidsutvalget.

Prosjekt 2 - Tidlig mobilisering av pasienter ved innleggelse i sykehus
Tanja Thalén orienterte om status med tilhørende aktivitetsplan fram til
implementering like over nyttår.
Vedtak:
LSU Molde tar saken til orientering og ber om at det blir utarbeidet med årsrapport
for prosjekt inkludert plan for arbeidet i 2022. Rapporten legges fram for behandling
på neste møte i samarbeidsutvalget.

Prosjekt 3 - Pasientforløp for Parkinson sykdom
Margrete Grinaker Berle orienterte om at man fortsatt venter på en avklaring av
innholdet i PrakisonNet, og hvordan de to initiativene kan spille sammen.
Vedtak:
LSU Molde ber om at Margrete Grinaker Berle setter opp et møte med Oddbjørn
Tomren og Åse Morsund for å avklare videre framdrift og koordinering mot arbeidet i
ParkinsonNet. Samtidig mer en om at det utarbeides en årsrapport for 2021 inkludert
plan for arbeidet i 2022. Rapporten legges fram for behandling på neste møte i
samarbeidsutvalget.

Prosjekt 4 – Økt antall uteksaminerte sjuke- og vernepleiere fra HiMolde i Molde
Jan Morten Dale orienterte om samarbeidet med Høgskolen i Molde. I diskusjonen
kom det opp en del spørsmål rundt uklarhet i prosjektstruktur og manglende
framdrift fra høgskolen sin side.

Vedtak:
LSU Molde tar saken til orientering og ber om at det blir utarbeidet med årsrapport
for prosjekt inkludert plan for arbeidet i 2022. Rapporten legges fram for behandling
på neste møte i samarbeidsutvalget.

Sak 49/21

Kommunikasjonsutfordringer mellom sengeposter ved sjukehuset og de
kommunale tildelingskontorene
Etter innspill fra Trude Solenes ble kommunikasjon mellom sengepostene på
sykehuset og de ulike kommunale tildelingskontor tatt opp til diskusjon. Det ble også
vist til flere presseoppslag om manglende koordinering (vedlegg 3).
Forslag til vedtak:
LSU Molde ber Nettverk for Tildeling og koordinering i kommunene om å initiere møte
med seksjonsledere for sengeposter i Molde Sjukehus.

Sak 50/21

Kort orientering om status for Helsefellesskap M&R
Tanja Thalén og Alf Reistad ga en kort oppdatering mht. arbeidet i Helsefellesskap
Møre og Romsdal med fokus på organisering, hvilke posisjoner ROR har inntatt og
uklarhet rundt mandater for de ulike samarbeidsorganene.
Det ble referert til at ROR har utarbeidet et notat som omhandler oppgavene til de
ulike nivåene i Helsefellesskap Møre og Romsdal (vedlegg 4).
Vedtak:
Lokalt samarbeidsutvalg tar saken til orientering.

Sak 51/21

Valg av leder og nestleder for LSU Molde kommende år
For å få best mulig kontinuitet i arbeidet i LSU Molde ble det foreslått at leder og
nestleder gjenvelges for ett år.
Vedtak:
Lokalt samarbeidsutvalg velger Oddbjørn Tomren som leder og Tanja Thalén som
nestledere for LSU Molde for 2022.

Sak 52/21

Møtekalender 2022
Følgende forslag til møteplan ble fremlagt på møtet:
21.01 09-12 LSU Molde (Molde sjukehus)
18.03 09-12 Felles LSU Molde/Kristiansund i Kristiansund?
12-13 LSU Molde (i Kristiansund)
20.05 09-12 LSU Molde (Hustadvika)
02.09 09-12 LSU Molde (Molde sjukehus)
21.10 09-12 Felles LSU Molde/Kristiansund i Molde?
12-13 LSU Molde (i Molde)
02.12 09-12 LSU Molde (Rauma
Vedtak:
Lokalt samarbeidsutvalg fastsetter møteplanen for 2022 iht. framlagt forslag. Det tas
forbehold om at tidspunktene for fellesmøtene passer for LSU Kristiansund.

Sak 53/21

Eventuelt
Ingen saker til behandling.

Molde 26.11.2021
Oddbjørn Tomren
(sign.)
Leder LSU Molde

Tanja Thalén
(sign.)
Nestleder LSU Molde

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

