
Referat fra 
Lokalt samhandlingsutvalg Molde (LSU) 

22. februar 2019  

 

Sted:   Hjelset 

Dato:  22. februar 2019 

Tid:  Kl. 09:30-13:45 

 

Tilstede fra LSU Molde:  

 Ann-Helen Skare, brukerutvalget HMR 

 Henning Fosse, helsesjef Molde kommune 

 Jan Erik Hovdenak, kommunalsjef Aukra kommune 

 Berit Kalgraff, avdelingssjef HMR 

 Anita Kvendseth, sjukehuskoordinator Molde sjukehus 

 Leif Arne Lagesen, enhetsleder helse og omsorg i Midsund kommune 

 Jan Karstein Schjølberg, enhetsleder Nesset kommune 

 Jan Morten Dale, kommunalsjef Fræna kommune / leder LSU Molde 

 Alf Reistad, daglig leder Romsdal Regionråd 

Tilstede fra LSU Kristiansund: 

 Monicha S. Isaksen, avd. sjef akuttmottak & intensiv Molde og Kristiansund 

 Gunhild Megård, enhetsleder helse og omsorg i Hals kommune 

 Anne-Marit Sylthe, enhetsleder tildeling i Averøy kommune 

 Anne Grete Mongstad, brukerutvalget HMR, Kristiansund 

 Carina Wollan Myhre, sykehuskoordinator Kristiansund / HMR samhandlingsavd. 

 Kjetil Leirbekk, rådgiver Kristiansund kommune 

 Siv Iren Stormo Anderssen, kommunalsjef kristiansund kommune / leder LSU 

Kristiansund 

 Kari Gjengstø, spesialrådgiver kirurgisk klinikk Kristiansund sjukehus 

 Gunnhild Eidsli, kommunalsjef Surnadal kommune 

 Britt Iren Bæverfjord, helsesjef Sunndal kommune 

 Geir Nilesen, enhetsleder helse og familietjenester i Aure kommune 

  



Gjester: 

 Helge Storøy, ROR-IKT / Helseplattformen 

 Kirsti Hamar, fagavdelinga i Helse Møre og Romsdal / Helseplattformen 

 Merete Hagbø, Helse Møre og Romsdal / SNR-prosjektet 

 Hans Chr. Ofstad, Helse Møre og Romsdal / SNR-prosjektet 

 Ann Iren Kjønnøy, prosjektleder DMS Kristiansund 

 

Saker til behandling 

 

  

Sak 08/19 Erfaringsutveksling om hvordan lokalt samhandlingsutvalg fungerer og hva som er 

de viktigste sakene  

 Jan Morten Dale (leder for LSU Molde) innledet – se slide 3-6 i vedlegg 1. 

 Siv Iren Stormo Anderssen (leder LSU Kristiansund) fulgte opp med erfaringer fra 

Kristiansund. Hun informerte om at det er stor samsvar mellom det de to 

samhandlingsutvalgene arbeider med bortsett fra at Kristiansund ikke kjører lokale, 

årlige dialogkonferanser. Hun orienterte også om programmet Barneblikk som 

representantene fra LSU Molde vist stor interesse for. 

 Av de viktigste temaene fremover ble følgende punkt nevnt spesielt: 

 Endringer i helseforetaket, spesielt i forbindelse med pågående 

kostnadsreduksjon 

 Helseplattformen 

 I møtet ble det diskutert behovet for felles fagdag med erfaringsutveksling om 

standardisert arbeidspraksis i ulike kommuner. 

  Under seansen ble det også gitt en kort orientering om arbeidet med reforhandling 

av samarbeidsavtalen med helseforetaket. 

 Det var enighet på møtet om at samarbeidet mellom LSU Molde og LSU Kristiansund 

blir stadig viktigere fram mot ferdigstillelsen av SNR. 

 Vedtak: 

Lokalt samhandlingsutvalg tok saken til orientering og ønsker å utvikle samarbeidet 

med LSU Kristiansund.  

 

  



Sak 09/19 Status for SNR-prosjektet 

  Merete Hagbø og Hans Chr. Ofstad orienterte om status for SNR-prosjektet med 
fokus på akuttsjukehuset på Hjelset (vedlegg 2). Ann Iren Kjønnøy orienterte om 
arbeidet med DMS Kristiansund (vedlegg 3).  

Vedtak: 

LSU tok saken til orientering. 

 

Sak 10/19 Status for arbeidet med Helseplattformen 

Helge Storøy og Kirsti Hamar ga en orientering av arbeidet med Helseplattformen 

(vedlegg 4). 

Innledningsvis ble det gitt en del kommentarer rundt presseoppslag om problemer 

med innføring av tilsvarende system i Danmark. Storøy og Hamar refererte til at det 

er mange vellykkede installasjoner av systemet i andre land og at man har kontroll 

over de svakheter man har opplevd i Danmark. 

Møtedeltakerne ble utfordret på følgende problemstilling fra representantene for 

Helseplattformen: 

 Hva skal LSU sin rolle rundt Helseplattformen være fremover? 

 Hva skal ambisjonsnivået vårt være (i Nordmøre og Romsdal)?  

 Ligger det en kobling til SNR i dette? 

 Hvordan kan LSU bidra til at vi blir partnere og ikke parter? 

 Hva er konkrete tiltak rundt samhandling som peker oss i riktig retning?  

 Vedtak: 

LSU tok saken til orientering og besluttet å ta spørsmålstillingen reist fra 

Helseplattformen opp som tema under neste møte. 

 

Sak 11/18 Eventuelt  

 Ingen saker til behandling. 

 

 

  
Jan Morten Dale (sign) Alf Reistad (sign) 

Leder lokalt samhandlingsutvalg Molde Referent 
  

    


