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Historie 





Ønske om å bli mer 
konkret…. 

Hva og hvordan





Vi har jobbet 
mer med 
konkretisering



Satsingsområde 1 
Fra floskel til 
handling - «Rett 
pasient på rett 
sted» 

Som en del av arbeidet med pasientforløpet «Den eldre multisjuke pasienten» og 
arbeidet med implementering av verktøyet «Palliativ plan», ønsker LSU Molde å 
initiere forbedringsprosjekt knyttet til følgende områder: 

a) Redusere variasjon i antall unødvendige innleggelser i sykehus, for intravenøs 
væske- og antibiotikabehandling, av pasienter/brukere med kommunal 
institusjonsplass. 

b) Tidlig mobilisering av pasienter ved innleggelse i sykehus 

c) Pasientforløp for Parkinsons sykdom. 

Det ble besluttet å opprette arbeidsgrupper for hvert av områdene, med 
representasjon fra LSU Molde, kommunehelsetjenestene og sykehuset. Hver gruppe 
ledes av en representant fra LSU Molde. 



Satsingsområde 1 
Fra floskel til 
handling - «Rett 
pasient på rett 
sted» 

Oddbjørn Tomren utnevnes som leder for satsingsområde 1a. Representanter fra 
Molde, Vestnes og Rauma deltar i denne gruppen. 

Tanja Thalén utnevnes som leder for satsingsområde 1b. Her deltar Hustadvika i tillegg 
til Molde. 

Margrete Grinaker Berle leder arbeidet med fokusområde 1c. Her deltar Aukra og 
Hustadvika i tillegg til Rauma. 

Molde sjukehus/HMR er ansvarlig for å oppnevne samme antall representanter i hver 
gruppe som kommunene. 



Satsingsområde 2 
Kompetanseutvikling 
og rekruttering 

• HMR og kommunene skal i fellesskap se på 
rekrutteringsutfordringer inkludert 
heltidskultur, trainee-ordninger og 
hospitering m.v. i et samhandlingsperspektiv 

• Innledet et samarbeid med HiM



Satsingsområde 2 
Kompetanseutvikling 
og rekruttering 

• Vi har startet et arbeid med mål om å ØKE 
ANTALL UTEKSAMINTERTE SYKEPLEIERE OG 
VERNEPLEIERE VED HiMOLDE

• Prosjektleder fra LSU er Jan Morten Dale med 
rapporteringsansvar til LSU

• I tillegg vil flere kommuner være representert i 
arbeidet



Satsingsområde 3 
Helseplattformen 

• LSU skal holde seg jevnlig oppdatert på 
arbeidet med Helseplattformen. 

• Her har vi utfordret samhandling – hva kan 
vi begynne med nå? 



Satsingsområde 4 
Digital utvikling 

• LSU skal i 2020 aktivt oppsøke informasjon 
om digital utvikling både i HMR og 
kommunene i tilfeller hvor dette vedkommer 
samhandlingen. 


