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Referat fra Lokalt samhandlingsutvalg Molde 09.11.2016 

 

Sted:   Formannskapssalen 2. etasje, Molde Rådhus 

Dato:  9. november 2016 

Tid:  Kl 10:00-14:00 

 

Til stede: Greta Bjerke (Vestnes kommune), Margrete Grinaker Berle (Fræna kommune), Henning 

Fosse (Molde kommune), Ingrid Vasdal (Molde sjukehus), Oddbjørn Tomren (Molde sjukehus), Berit 

Kalgraf (Molde sjukehus), Thilde Camilla Svela (Praksiskonsulent), Ann-Helen Skare (Brukerutvalget), 

Atle Tangen (Brukerutvalget), Britt Rakvåg Roald (sekretær).   

Forfall: Gro Berild (Rauma kommune), Liv K L Naas (Eide kommune), Roald Borthne (Aukra 

kommune), Kristin Stubø (Nesset kommune), Leif Arne Lagesen (Midsund kommune). 

 

Gjester sak 17/16: Tone Male Vestad (Fræna kommune), Hildegunn Julseth Ødegård (Fræna 

kommune), Liv Unni Johannessen (Molde sjukehus). 

 

Saker til behandling 

Sak 14/16 Godkjenning av innkalling og sakliste  

   

Vedtak: 

Lokalt samhandlingsutvalg godkjenner innkalling og sakslisten godkjennes med 

følgende endringer: 

 Sak 17/16 flyttes til starten av møtet. 

 Sak 18/16 utsettes til neste møte. 

 

Sak 15/16 Pasientforløp for den eldre multisyke pasient  

Innledning ved Oddbjørn Tomren om foreløpige erfaringer. Presentasjoner vedlagt 

referatet. 

  Diskusjonstema: Forankring og implementering 
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Sak 16/16 Nytt sykehus – videre samarbeid med helseforetaket 

Innledning ved Henning Fosse 

 Kort om aktuelle rapporter 

 Hva skal være igjen i Molde sentrum – i et Helsehus? 

o Legevaktsentral  

o Legevakt 

o KAD  

o Blodtappesentral 

o Ambulansestasjon, samlokalisert med legevakt? 

o Skal det være røntgen, skal det være laboratorium for blodprøver? 

 Nye samarbeidsgrupper i forprosjektfasen: 

o Molde kommune har opprettet egen prosjektstilling – en lege, for å 

ivareta videre planlegging. Skal sitte i gruppe med helsesjef og 

kommuneoverlege 

o ROR-kommunene må samarbeide om i det videre – forslår å etablere 

et fora for dette? 

Diskusjon i møtet. 

 

Vedtak: 

 I forhold til videre planlegging av nytt sykehus er det viktig med gode arenaer 

for å diskutere problemstillinger for de som skal representer kommunene i 

arbeidsgrupper.  

 Lokalt samhandlingsutvalg Molde tar initiativ til at det opprettes en gruppe 

som samarbeider rundt videre planlegging av nytt sykehus på Hjelset. 

Deltakere: En fra hver ROR-kommune, representanter fra Molde sjukehus og 

brukerrepresentant. 

 Lokalt samhandlingsutvalg ber sekretariatet koordinere og ta initiativ til det 

første møtet i gruppen. 

 

Sak 17/16 Case med daglige utfordringer 

Tone Male Vestad, Hildegunn Julseth Ødegård, Oddbjørn Tomren og Liv Unni 

Johannesen innledet om: 

Fra sykehuset: 

 Epikrisehåndtering 1 – system for å sikre elektronisk utsendelse av epikrise 

eller tilsvarende dokumentasjon senest i det pasienten utskrives. 

 Epikrisehåndtering 2 – system for elektronisk svar til henvisende fastlege på 

gastroskopi-/og Holterundersøkelse senest 1 uke etter gjennomført u.s. 
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Fra Fræna kommune: 

Pasienthistorie basert på erfaringer. Reinnleggelse pga manglende opplysninger ved 

utskriving. 

Diskusjon rundt utfordringen og aktuelle løsninger i møtet.  

Presentasjonene vedlegges referatet. 

   

 Sak 18/16 Faglige retningslinjer 

Saken utsatt. 

 

Sak 19/16 Samarbeidsmøte mellom sykehuset og ROR-kommunene   

  Innledning fra ROR-kommunene ved Greta Bjerke. 

 

  Vedtak: 

 Lokalt samhandlingsutvalg ber ROR-samhandling arrangerer 

samarbeidsmøter mellom Molde sjukehus og kommunene i 2017.  

 Lokalt samhandlingsutvalg deltar i møtet. 

 Denne måten å arrangere møteplassen på evalueres etter ett år. 

 

Sak 20/16 Møteplan 2017 

   

  Vedtak: 

 Lokalt samhandlingsutvalg har tre møter i 2017: 27. januar på Molde 

sjukehus, 9. juni i Molde kommune og 27. oktober på Molde sjukehus.  

 Lokalt samhandlingsutvalg ber sekretariat sende ut outlook-invitasjon til 

møtet.   

 

Sak 21/16 Eventuelt - Ingen saker meldt inn. 

   

Ingrid Vasdal (sign)     Britt Rakvåg Roald (sign) 

Leder lokalt samhandlingsutvalg Molde  Daglig leder ROR – sekretariat for Lokalt 

samhandlingsutvalg Molde   


