
Referat 
Lokalt samhandlingsutvalg Molde 

29. mai 2020 

Sted:   Teams 

Dato:  29. mai 2020 

Tid:  Kl 09:00-11:00 

 

Tilstede:   

• Ann-Helen Skare, brukerutvalget HMR 

• Jan Erik Hovdenak, Aukra kommune 

• Jan Morten Dale, Hustadvika kommune  

• Synnøve Wenaas, Rauma kommune 

• Tanja Thalén, Molde kommune 

• Georg Johnsen, HMR 

• Oddbjørn Tomren, MHR 

• Tor Nygård, HMR 

• Thilde Svela, Praksiskonsulent 

• Alf Reistad, Romsdal Regionråd 

Fravær: 

• Greta Bjerke, Vestnes kommune 

• Ingrid Vassdal, HMR 

• Atle Tangen, brukerutvalget HMR 

 

Saker til behandling 

Sak 09/20 Godkjenning av innkalling og sakliste  

 Da det var en del representanter som deltok i LSU Molde for første gang, ble det 

gjennomført en kort presentasjonsrunde innledningsvis i møtet. 

Vedtak: 

Lokalt samhandlingsutvalg godkjenner innkalling og saksliste. 

 

  



Sak 10/20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte  

Vedtak: 

Lokalt samhandlingsutvalg godkjenner protokollene fra møte i LSU Molde den 31. 

januar 2020. 

 

Sak 11/20 Revisjon av samarbeidsavtalen – revisjon av mandat for LSU  

Revisjonen av samarbeidsavtalen mellom HMR og kommunene, og tilhørende 

mandat for LSU, har vært oppe til jevnlig behandling. I forkant av møtet var det sendt 

ut et notat med tidligere vedtak i LSU sammen med oppdatert tekst i revidert 

samarbeidsavtale. 

Representanten fra brukerutvalget ga en oppdatering om framdriften i 

reforhandlingene, og at det er stor aktivitet for å få avtalen ut til høring før 

sommerferien. Det ble også nevnt at innspillet fra LSU Molde var godt mottatt av 

forhandlingsutvalget og vektlagt i revidert tekstforslag. 

I diskusjonen kom det fram at det er brei støtte til tidligere utkast fra LSU Molde, 

men at utvalget ønsker at mandatet blir ytterligere spisset og konkretisert. 

Med bakgrunn i koronasituasjonen ble det drøftet hvilken rolle LSU burde ha i denne 

type ekstraordinære situasjoner, spesielt med bakgrunn i at alle ROR-kommunene er 

representert med aktuelle i kommunalsjefer i det lokale samhandlingsutvalget. Det 

ble poengtert verken eksisterende mandat eller utkastet til revidert mandat nevner 

noe om samarbeid i denne type hendelser.  

Samarbeidet mellom sjukehuset og ROR-kommune, og kanskje spesielt med 

vertskommunen, har fungert godt. Samtidig ble det stilt spørsmål med om ikke LSU 

Molde, og de aktuelle kommunalsjefene, i større grad burde ha vært involvert for en 

overordnet koordinering mellom sjukehuset og kommunene.  

Vedtak: 

Georg Johnsen får i mandat å spisse utkastet til mandat for LSU ytterligere i 

samarbeid med sekretæren for LSU Molde.  

Med bakgrunn i at alle ROR-kommunene er representert med sine kommunalsjefer, 

ser LSU Molde det som naturlig at utvalget i større grad blir involvert ved større 

ekstraordinære hendelser. Leder i LSU Molde vil i slike tilfeller ta opp til vurdering om 

det skal kalles inn til ekstraordinære møter. 

 

  



Sak 12/20 Fokusområder for LSU Molde 2020  

Siden forrige møte LSU Molde har en arbeidsgruppe, med representanter fra HMR og 
kommunene, arbeidet videre med å konkretisere fokusområdene for 2020: 
 
 

Satsingsområde 1 

LSU skal holde seg jevnlig oppdatert på arbeidet med Helseplattformen.  

 

Satsingsområde 2 

LSU skal i 2020 aktivt oppsøke informasjon om digital utvikling både i HMR og 

kommunene i tilfeller hvor dette vedkommer samhandlingen. 

 

Satsingsområde 3 

«Rett pasient på rett sted» - god ressursutnyttelse (foreløpig arbeidstittel) 

Det opprettes an arbeidsgruppe med representasjon fra LSU, kommunal pleie og 

omsorg og sykehusene som skal se på følgende: 

1. Samarbeid mellom kommunene og HMR om 
a. pasientforløp for Parkinsons sykdom.  
b. intravenøs væske- og antibiotikabehandling av pasienter/brukere med 
kommunal institusjonsplass.  
c. forebyggelse av decubitus   

2. Bedre utnyttelse av KAD-senger  
3. Eldre multisjuke  
4. Konsekvenser av nedbygging av sengeplasser i sjukehusene  
5. Palliativ plan  
 

Satsingsområde 4 

Kompetanseutvikling og hospitering  
HMR og kommunene skal i fellesskap se på rekrutteringsutfordringer inkludert 

heltidskultur, trainee-ordninger og hospitering m.v. i et samhandlingsperspektiv 

 
Med bakgrunn i koronasituasjonen, og det faktum at planlagt samhandlingsmøte er 
blitt utsatt, ble ytterligere spissing av fokusområdene tatt opp til diskusjon i møtet.   

 
  



Vedtak: 

En arbeidsgruppe bestående av Georg Johnsen, Oddbjørn Tomren, Jan Morten Dale, 

Jan Erik Hovdenak, Bardo Driller, Siri Halvorsen og Alf Reistad får i oppgave å arbeide 

videre med fokusområdene for 2020, og legge dette fram på neste møte i LSU Molde. 

 
Sak 13/20 Eventuelt  

 LSU Molde har mottatt en henvendelse fra samhandlingsavdelingen i HMR med 

forespørsel om å ta opp til diskusjon to problemstillinger knyttet til 

samhandlingsavvik (vedlegg 1). Dette gjelder (1) innleggelsesrapporter og (2) 

situasjoner der en pasient har med ledsager som ikke er i stand til å ta vare på seg 

selv.  

Problemstillingene ble tatt opp til drøfting.  

Når det gjelder (1) innleggelsesrapport kan det være mange årsaker til at det kan 

være feil eller mangelfulle opplysninger. Her kan en se for seg flere løsninger, blant 

annet kommunevise møter, opplæring osv. Et konkret forsalg fra LSU er at 

helseforetaket kan respondere med dialogmelding på innleggelsesrapporten der en 

ber om ytterligere informasjon, eller om informasjonen er oppdatert og gjeldene.  

LSU vil be helseforetaket melde avvik direkte til aktuell(e) kommune(r).  

Vedtak: 

LSU er villig til å bidra i videre diskusjon for å forbedre kvaliteten på 

innleggelsesrapportene, og ber samtidig om at helseforetaket melder avvik direkte til 

aktuell(e) kommune(r) i hvert enkelt tilfelle.  

 

Jan Morten Dale Alf Reistad 
(sign) (sign) 

Leder LSU Molde Daglig leder ROR / Sekretær LSU Molde 
  

 

 


