
Referat 
Lokalt samhandlingsutvalg Molde 

19. mars 2021 

Sted:   Teams 

Dato:  19. mars 2021 

Tid:  Kl. 09.00-12.00 

 

Tilstede:   

• Oddbjørn Tomren, Molde sjukehus 

• 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 

• Elly Slettvoll, Vestnes kommune 

• Ingrid Vassdal, Molde sjukehus 

• Trude Solenes, Molde sjukehus 

• Line Lingen, Molde sjukehus 

• Thilde Svela, Praksiskonsulent 

• Alf Reistad, Romsdal Regionråd 

Fravær: 

Gjester:  

• LSU Kristiansund sak 11-14/21 

• Asbjørn Kjelsvik (HMR) – sak 11/21 

• Britt Valderhaug Tyholm (HMR) - sak 11-14/21 

• Merete Hagbø (HMR) - sak 14/21 

• Bardo Driller (HMR) – sak 15-18/21 

 

  



Del 1 – Fellesmøte med LSU Kristiansund 

 

Saker til behandling 

 

Sak 09/21 Godkjennelse av innkalling og dagsorden  

Vedtak: 

Lokalt samhandlingsutvalg godkjenner innkalling og dagsorden. 

 

Sak 10/21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte  

Vedtak: 

Lokalt samhandlingsutvalg godkjenner protokollen fra møte i LSU Molde den 27. 

november 2020. 

 

Sak 11/21 Elektronisk samhandling - orientering om forbedringsprosjekt  
 

Asbjørn Kjelsvik fra fagråd for digital samhandling orienterte om pågående 

forbedringsprosjekt innen elektronisk samhandling (vedlegg 1). 

Vedtak: 
Lokalt samhandlingsutvalg tar saken til orientering. 

 
Sak 12/21 Revisjon av utviklingsplan HMR og involvering av helsefellesskap 

Britt Valderhaug Tyrholm fra samhandlingsavdelingen i HMR orienterte om pågående 

revisjon av utviklingsplan i HMR og tilhørende involvering av helsefellesskap (vedlegg 

2). 

I diskusjonen i etterkant av presentasjonen ble behovet for reell samhandling, der en 

fokuserer på konkret forbedringsarbeid framfor informasjonsutveksling framhevet. 

Valderhaug Tyrholm minnet om at kommunene gjennom regionrådene har fått 

henvendelse om nominering av kandidater til de ulike samhandlingsarenaene i 

helsefellesskap. 

Vedtak: 

Lokalt samhandlingsutvalg tar saken til orientering. 

 

  



Sak 13/21 Samhandlingsdata 

Britt Valderhaug Tyrholm fra samhandlingsavdelingen i HMR ga en oppdatering mht. 

samhandlingsdata (vedlegg 3) med fokus på utviklingen for: 

• sendte dialogmeldinger  

• utskrivningsklare pasienter (vedlegg 3). 

Oversikten viser meget store variasjoner fra kommune til kommune. 

Hun henviste også til presentasjonen av samhandlingsavvik (vedlegg 4). Oversikten 

ble ikke gjennomgått i møtet, men vil bli gått gjennom i senere møte. Det ble henvist 

til at oversikten over konkrete samhandlingsavvik skal gjennomgås og være en del av 

grunnlaget for prioritering av konkrete forbedringsprosjekt i grensesnittet mellom 

kommune- og spesialisthelsetjenesten. 

Vedtak: 

Lokalt samhandlingsutvalg tar saken til orientering.  

 

Sak 14/21 Status for SNR 

Merete Hagbø, prosjektleder medvirkning i SNR, orienterte om status for arbeidet 

med SNR på Hjelset (vedlegg 5) med fokus på: 

• Nye entreprisemodell 

• Gave fra GassROR IKS 

• Pågående arbeid på tomta 

• Kommunal medvirkningsgruppe 

• OU-arbeidet 

Det ble også orientert om at det har kommet forslag om at arbeidet i Kommunal 

medvirkningsgruppe overføres til LSU. Noe av bakgrunnen for dette er at Kommunal 

medvirkningsgruppe etter hvert opplever at mye av tiden i møtene går med til 

orientering om saker som allerede er kjent gjennom media 

Vedtak: 

Lokalt samhandlingsutvalg tar saken til orientering, og stiller seg positiv til at 

kommunal medvirkning ifm. SNR kan organiseres gjennom LSU framfor egen 

medvirkningsgruppe. 

 

  



Del 2 – Separat møte i LSU Molde 

 

Sak 15/21 Status for forbedringsprosjekt A 

Prosjektleder Oddbjørn Tomren la fram status for forbedringsprosjekt A der en ser på 

tilbudet for skrøpelige eller eldre multisjuke pasienter med antatt begrenset levetid 

(vedlegg 6). 

Det ble også orientert om at det, gjennom Aukra kommune, er søkt om 

prosjektmidler for en treårsperiode på totalt ca. 2 MNOK fra Statsforvalteren 

(vedlegg 7). 

Vedtak: 

Lokalt samarbeidsutvalg støtter planen om eget prosjekt «Et individuell tilpasset 

kommunalt helsetilbud kan være et like godt eller bedre alternativ til behandling i 

sjukehus for skrøpelige eller eldre multisjuke pasienter med antatt begrenset levetid. 

Lokalt samarbeidsutvalg støtter foreløpig fremdriftsplan og søknad om 

prosjektmidler, og ber om statusoppdatering til møtet den 28. mai. 

 

Sak 16/21 Status for forbedringsprosjekt B 

Prosjektleder Tanja Thalén la fram status for forbedringsprosjekt B der en fokuserer 

på tidlig mobilisering av pasienter ved innleggelse i sykehus (vedlegg 8). 

Det ble blant annet orientert om at man arbeider med en «informasjonskampanje», 

med inspirasjon fra en kampanje i flere engelskspråklige land som med navnet «End 

PJ paralysis». 

Vedtak: 

Lokalt samarbeidsutvalg tar saken til orientering. 

 

Sak 17/21 Status for forbedringsprosjekt C 

Prosjektleder Margrete Grinaker Berle la fram status for forbedringsprosjekt C der en 

fokuserer pasientforløp for Parkinsons sykdom (vedlegg 9). 

Prosjektplan ble framlagt og kommentert. 

Vedtak: 

Lokalt samarbeidsutvalg tar saken til orientering. 

 

  



Sak 18/21 Status for forbedringsprosjekt D 

Prosjektleder Jan Morten Dale la fram status for forbedringsprosjekt D der målet er å 

øke antall uteksaminerte sjuke- og vernepleiere ved Høgskolen i Molde (vedlegg 10). 

Det ble blant annet orientert om kartleggingen av i hvilken grad dagens 

praksisplasser blir utnyttet gjennom året, hvordan antall praksisplasser kan økes og 

om Høgskolen i Molde kan legge om undervisningen slik at eksisterende 

praksisplasser kan utnyttes bedre. I tillegg vurderer en om en skal arbeide for å endre 

de sentrale praksiskravene i takt med endringene i sengeposter på sjukehusene. 

Vedtak: 

Lokalt samarbeidsutvalg tar saken til orientering. 

 

Sak 19/21 Eventuelt  

Ingen saker til behandling 

  

Molde 19.03.2021 

Oddbjørn Tomren Tanja Thalén Alf Reistad 
(sign.) (sign.) (sign.) 

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

 


