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Møtereferat 
 

Utvalg Lokalt samhandlingsutvalg Kristiansund 
Møteleder Ingeborg J. Dyrnes 

Referent Kjell Åsmund Bryn 

Møtenummer 3/22 ekstramøte 

Dato 02.november 2022 

Tidspunkt 09.00-10.30 

Sted Teams 

 
Representanter 
 

Organisasjon Navn Stilling/Funksjon møtt 
Smøla  Ingeborg J. 

Dyrnes 
kommunalsjef X 

Nordmøre IPR Bjørn Carsten 
Buan 

kommuneoverlege Surnadal 
og helseressurs kommuner 
Nordmøre 

X 

Aure Geir Nielsen enhetsleder helse og familie X 

Sunndal Britt Iren 
Bæverfjord 

helsesjef X 

Averøy Kjetil Leirbekk ass. rådmann/ 
kommunedirektør 

X 

Gjemnes Ragnhild Kleive leder helse og omsorg  

Surnadal Gunhild Eidsli ass. kommunedirektør og 
kommunalsjef 

 

Tingvoll Jorid Helen 
Kamsvåg 

helse- og omsorgssjef X 

Kristiansund Siv Iren S. 
Andersson 

kommunalsjef  X 

Praksiskonsulentordningen Andreas N. Hals praksiskonsulent X 

HMR, Klinikk for psykisk 
helse og rus 

Kjell Åsmund 
Bryn 

seksjonsleder BUP X 

HMR, Klinikk for psykisk 
helse og rus 

Tor Nygaard avdelingssjef DPS Nordmøre 
og Romsdal 

X 

HMR, SNR  Gudrun J. Karlsen Prosjektleder DMS 
Kristiansund  

X  

HMR, Klinikk for kreft og 
rehab. 

Marit Gyldenskog seksjonsleder Aure 
rehabiliteringssenter 

 

HMR, HR Chris Mari 
Rodriguez Olsen 

Prosjektleder, OU-SNR  X 

HMR, Samhandling Toril Kvisvik teamkoordinator Lærings- og 
mestringssenteret/satsning 
Barn og unges helseteneste i 
Møre og Romsdal 

 

kommune Per Einar 
Honstad 

brukerrepresentant NHF  

kommune Venke Pedersen brukerrepresentant, vara, LHL X 

HMR Anne Grete 
Mogstad 

Brukerrepresentant FFO  

  
 

Helsefellesskap Møre og Romsdal   
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HMR Steinar Waksvik brukerrepresentant  

 
 
 
 

Saksliste 
 

Saksnr Sak Vedtak/aksjon Ansvarlig Frist 
14/22 Godkjennelse av 

innkalling, saksliste 
og referat 

Ingeborg   

15/22 Status for 
prosjektet 
Ivaretakelse og 
omsorg for 
pårørende 

Prosjektet er bestemt å være ett av to 
hovedsatsningsområder for LSU Kristiansund i år. 
Gudrun Karlsen legger fram arbeidet som er gjort av 
arbeidsgruppa siden februar 2022 (se vedlegg for 
nærmere beskrivelse av prosjektet og arbeidet som 
er gjort). 
 
Arbeidsgruppa foreslår: 
1) Samhandlingsrutine innføres i e-meldinger for 
klinisk personell ved døgnenheter 
Sykehus. Kommunehelsetjenesten tar kontakt med 
pårørende for 
planlegging av oppfølging etter utskrivelse 
Kommunehelsetjenesten sender e 
melding tilbake når samtalen med pårørende 
er utført, og beskriver hva som er avtalt. 
 
2) E-læring om kommunikasjon med pårørende inn i 
kompetansesystem 
I foretak (kompetanseportalen) og kommune 
(Vismaveilederen eller KS e læring 
Ansvar: begge tjenestenivå 
 
Undervisningsvideo med tema «kommunikasjon med 
pårørende». 
Målet er refleksjon for klinisk personell og 
seksjonsledere sykehus. 
Følges opp med informasjon i personalgrupper til 
døgnenheter SNR 
Ansvar : Seksjon for forvaltning/tildeling kommune 
 
3) Avklare behov for lignende opplegg i 
kommunehelsetjenesten for å bedre dialog med 
pårørende 
Ansvar: LSU 
 
 

Gudrun 
Karlsen 
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Momenter fra drøftingen i LSU 
Viktig at man har fokus på funksjonsnivå ved 
utskrivning. 
Helse Midt-Norges app Helsa Mi og Helseplattformen 
kan bli gode verktøy. 
   
Kan bli vanskelig å implementere. Vi må sikre 
implementering ved alle enheter ved at det 
forankres på overordnet ledernivå som f.eks. 
klinikkråd. 
Fordel for implementering i kommunene at 
Helseforetaket får en tydelig rolle i 
implementeringsarbeidet.  
Bør det opp i Helseledernettverket? 
 
Vedtak: 
Arbeidsgruppens forslag støttes. Det bør legges en 
plan for i hvilke fora dette bør tas videre for 
implementering. LSU ber arbeidsgruppen utarbeide 
forslag til en plan. som kan legges fram for LSU.  
 

16/22 Avvikshåndtering Ingeborg Dyrnes presenterer oppdrag fra SSU: 
 

 
 
Momenter fra drøftingen 
Ønskelig å fremme en lærende kultur gjennom økt 
bruk av avvikssystemet. 
Avvikssystemet brukes i varierende grad. Variasjon 
mellom profesjoner. 
Dokumentet «Retningslinjer for samarbeid mellom 
fastleger og sjukehus» kan brukes i avviksbehandling, 
og Møteplass Møre og Romsdal kan være et fora for 
å drøfte relevante tema. 
 
Vedtak: 
LSU ønsker presentasjon av samhandlingsavvik for 
2022, med sammenligning med tidligere år. Ønskelig 
at avvikene presenteres med fokus på gjentakende 
avvik. Gudrun Karlsen/Chris R Olsen bes følge det 
opp. 
Praksiskonsulent Andreas Hals bes legge fram 
dokument «Retningslinjer for samarbeid mellom 
fastleger og sjukehus» for LSU. 
 

Gudrun 
Karlsen, 
Chris R 
Olsen og 
Andreas 
Hals 
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17/22 Saker til eventuelt: 
- Innspill til 
forhandling av ny 
samarbeidsavtale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Helsa Mi 
 
 
 
 
 
 
 
- Møteplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Forhandling av ny samarbeidsavtale 
Ingeborg Dyrnes løfter følgende spørsmål til LSU: 
Hvilken rolle bør LSU-ene spille i utarbeidingen av ny 
samarbeidsavtale for Helsefellesskapet i Møre og 
Romsdal? 
Momenter fra drøftingen: 
LSU er et partssammensatt organ, og det vil således 
ikke være naturlig for partene å gjøre bruk av LSU 
hverken før eller under forhandlingene. LSU kan 
kanskje allikevel uttale seg om LSUs egen rolle, 
spesielt med tanke på eventuell sammenslåing med 
LSU Molde. 
Det planlegges for å gjøre en informasjonsinnhenting 
hos relevante grupper og/eller individer i 
Helsefellesskapet, med tanke på å danne et 
kunnskapsgrunnlag for forhandlinger om ny 
samarbeidsavtale. Metoden er enda ikke bestemt.  
En eventuell endring i antall LSUer som konsekvens 
av sammenslåingen til ett SNR, vil bli bestemt i ny 
samarbeidsavtale.  
 
Helsa Mi 
Venke Pedersen løfter følgende spørsmål: 
Ivaretas informasjonsbehovet til pårørende av 
umyndige voksne av Helse Midt-Norges 
nettportal/app «Helsa Mi»? Man har i dag ikke 
tilgang som pårørende. Dette ble tatt til etterretning. 
 
Møteplan 
Det skal være 4 LSU-møter + 2 fellesmøter med LSU 
Molde. 
Det er ønske om at noen møter er fysiske og noen 
digitale. Fellesmøtene med LSU Molde kan gjerne 
legges til samme dag som ordinært LSU-møte. 
Onsdager er den beste dagen for praksiskonsulent. 
Ingeborg Dyrnes innkaller. 

Ingeborg 
Dyrnes 

 

 
Referent: Kjell Åsmund Bryn 02. november 2022 
 
 
 
 
 


