Referat
Lokalt samhandlingsutvalg Molde
29. januar 2021
Sted:

Teams

Dato:

29. januar 2021

Tid:

Kl. 09.00-11.45

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:
•
•
•

Britt Valderhaug Tyholm (HMR) - sak 04/21
Heidi Nilsen (HMR) - sak 05/21
Helge Storøy (ROR IKT) og Kirsti Hamar (HMR) – sak 07/21

Saker til behandling

Sak 01/21

Godkjennelse av innkalling og dagsorden inkludert presentasjonsrunde
Vedtak:
Lokalt samhandlingsutvalg godkjenner innkalling og dagsorden.

Sak 02/21

Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Vedtak:
Lokalt samhandlingsutvalg godkjenner protokollen fra møte i LSU Molde den 27.
november 2020.

Sak 03/21

Godkjenning av årsmelding for 2020
LSU Molde har, etter oppdrag fra Samhandlingsavdelingen i HMR, utarbeidet
årsmelding for 2020.
Årsmeldingen ble gjennomgått og kommentert i møtet
Vedtak:
Lokalt samhandlingsutvalg godkjenner årsmeldingen for 2020.

Sak 04/21

Orientering om revidert mandat for arbeidet i LSU iht. ny Samarbeidsavtale
På bakgrunn av evaluering av eget arbeid og tidligere mandat (10 punkt) utarbeidet
LSU Molde et revidert mandat bestående av tre punkt med fokus på at LSU i større
grad skal bidra til konkret forbedringsarbeid i grensesnittet mellom spesialist- og
kommunehelsetjenesten. Dette utkastet ble innarbeidet i ny Samarbeidsavtale med
et tillegg av to ekstra punkt som framkom i forhandlingene mellom partene.
Under møtet ga Samhandlingsavdelingen i HMR en orientering om innholdet i de to
siste punktene. Diskusjonen viste at LSU Molde er av den oppfatning at det siste
punktet er unødvendig, og burde ha vært innarbeidet i punkt 4. Dette punktet
omhandler samarbeidet og koordineringen mellom LSU og de faglige
samarbeidsutvalgene.
Vedtak:
Lokalt samhandlingsutvalg tar saken til orientering.

Sak 05/21

Status SNR
Heidi Nilsen (viseadministrerende dir. i HMR / leder for prosjektstyret for SNR)
orienterte om status for arbeidet med SNR på Hjelset:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kontrakten med Skanska er avsluttet pga. for høy pris, både i forhold til
rammen og markedspris
Totalt brukt ca. 600 MNOK i planleggingsfasen
Etablert nytt prosjektstyre med lokale og kompetente fagpersoner
Oppdeling fra totalentreprise til seks delentrepriser (godkjent av styret i
HMR)
Planlagt byggestart er utsatt til begynnelsen av juni 2021
Utvidet kostnadsramme, vedtatt av styret i HMR, skal opp til behandling i
styret i Helse Midt-Norge neste uke
Vedtaket i HMR er at SNR skal bygges med de funksjoner og kapasitet som
tidligere vedtak
Spørsmål og kommentarer om habilitet, entreprisemodell, kontraktsutlysning
og framdrift ble besvart

Vedtak:
Lokalt samhandlingsutvalg tar saken til orientering, og er fornøyd med at styret i
HMR nå har vedtatt å gå videre med arbeidet med realisering av SNR med de
funksjoner og kapasitet som opprinnelig vedtatt.
Utvalget ber leder, nesteleder og brukerrepresentanten om å gå ut med en
pressemelding der en framsnakker prosjektet og viktigheten både for pasienter og
ansatte.

Sak 06/21

Status for de fire prioriterte forbedringsprosjektene i LSU Molde
Prosjektlederne ga statusoppdatering for hvert av de fire prioriterte
forbedringsprosjektene (vedlegg 1-3).
Det ble orientert om at arbeidsgruppe 1A vil ferdigstille rapport/handlingsplan for
saksbehandling i LSU Molde den 19.03.21.
Vedtak:
Lokalt samhandlingsutvalg tar saken til orientering.

Sak 07/21

Helseplattformen
Helge Storøy og Kirsti Hamar orienterte om status for arbeidet med Helseplattformen
(vedlegg 4-5):
•
•
•
•
•
•

Idriftsettelse er utsatt et halvt år, for Møre og Romsdal våren 2023
Samhandling – etablering av konsensusgruppe
Pasientportalen – få navnet HelsaMi
Laboratoriesystem
Oppstart av demonstrasjoner ute i organisasjonene
Ende-til-ende testing starter opp uke 10

Utfordringen med å få med fastlegene i ordningen, og behovet for større fokus på
samhandling ble kommentert.
Vedtak:
Lokalt samhandlingsutvalg tar saken til orientering

Sak 08/21

Eventuelt
Reduksjon av HMR sitt tilbud innen klinikk psykisk helse og rus
Saksgangen rundt HMR sitt vedtak om endringer i tjenestetilbudet innen klinikk
psykisk helse og rus ble kommentert. Etter ROR og kommunene sin oppfatning er
dette en sak som bør behandles i den formelle samhandlingsstrukturen før
beslutning tas.
Vedtak:
Lokalt samhandlingsutvalg tar saken til orientering.

Molde 29.01.2021
Oddbjørn Tomren
(sign.)
Leder LSU Molde

Tanja Thalén
(sign.)
Nestleder LSU Molde

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

