
Referat fra Lokalt samhandlingsutvalg Molde 27.01.2017  

Sted:   Molde sjukehus, Sagbakken hus 2 

Dato:  27. januar 2017 

Tid:   kl. 10:00 – 14:00  

 

Til stede: Liv Naas (Eide kommune), Arild Kjersem (Fræna kommune), Leif Arne Lagesen (Midsund 

kommune), Henning Fosse (Molde kommune), Kristin Stubø (Nesset kommune), Greta Bjerke 

(Vestnes kommune), Oddbjørn Tomren (Molde sjukehus), Thilde Camilla Svela (Praksiskonsulent), 

Ann-Helen Skare (Brukerutvalget), Andrea Lode (sekretær) 

Gjester: Kari Nerland, Bardo Driller, Liv Skjørseter Johansen  

Forfall: Atle Tangen (Brukerutvalget), Lars Roald Borthne (Aukra kommune), Berit Kalgraff (Molde 

sjukehus), Gro Berild (Rauma kommune), Ingrid Vasdal (Molde sjukehus) 

 

 

Saker til behandling 

Sak 01/17 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 

  Vedtak: 

 Lokalt samhandlingsutvalg godkjenner innkalling og saklisten med følgende 

endringer: 

 Bardo Driller presenterer «Palliativ plan» som ny sak 03/17. Saklisten 

forskyves.  

 2 saker er meldt inn under sak 07/17 Eventuelt: 

o Valg av ny leder 

o Arbeidsutvalg for Overordna samhandlingsutvalg (Oddbjørn Tomren) 

 

Sak 02/17 Tema: Prosjekt Rus i kroppen 

Orientering om somatisk helse og rus ved Kari Nerland, presentasjon vedlagt 

referatet.  

 

 



 

Sak 03/17 Palliativ plan 

 Bardo Driller (overlege anestesi Molde sjukehus) og Liv Skjørseter Johansen 

(kreftkoordinator i Molde kommune) orienterte om «Palliativ plan» som et levende 

planverktøy for omsorg til pasienter med uhelbredelig sykdom. 

 Handlingsplan for innføring av Palliativ plan i Møre og Romsdal, samt forslag til 

palliativ plan er vedlagt referatet.  

 

Sak 04/17 Tema til samarbeidsmøte 15. mars 

Det arrangeres samarbeidsmøte mellom Molde sjukehus og ROR-kommunene 15. 

mars. Diskusjon i møtet om aktuelle tema.  

 

Vedtak: 

Lokalt samhandlingsutvalg ber ROR-samhandling finne plass til følgende tema i 

samarbeidsmøtet mellom Molde sjukehus og ROR-kommunene: 

 Palliasjon  

 Legemiddelsamstemming 

 Pasientforløp for den eldre multisyke 

 Diskusjon: hospitering – «den gode historie»  

 Diskusjon: epikrise – orientering om status 

Andre tema var oppe til diskusjon: Barnehabilitering, rus og psykiatri, individuell plan, 

nytt sykehus – hvordan ivareta dagens legevaktfunksjon? 

 

Sak 05/17  Praksiskonsulentrollen 

Praksiskonsulent Thilde Svela orienterte om noen av sine hovedoppgaver knyttet til 

praksiskonsulentrollen. Diskusjon og dialog i møtet.  

 

Sak 06/17 Faglige retningslinjer  

  Saken utsatt til neste møte.  

 

 

 



Sak 07/17 Eventuelt  

 Valg av ny leder for 2017 

Margrete Grinaker Berle fratrer utvalget. Det ble derfor valgt ny leder for Lokalt 

samhandlingsutvalg for 2017.  

   

 Arbeidsutvalg til Overordna samhandlingsutvalg 

Oddbjørn Tomren er deltaker i Overordna samhandlingsutvalg i Møre og Romsdal. 

Diskusjon i møtet om eventuelt framtidig samarbeid mellom utvalgene.  

 

 Samarbeidsmøter (meldt inn etter at saken startet) 

Molde kommune og Molde sjukehus har faste samarbeidsmøter. Diskusjon i møtet 

om det er behov for slike samarbeidsmøter mellom sjukehuset og de andre ROR-

kommunene.  

 

 Ekstramøte i Lokalt samhandlingsutvalg (meldt inn etter at saken startet) 

Utvalget ønsker å komme med innspill til innhold i nytt sykehus SNR. Da 

forprosjektfasen allerede er i gang, er det nødvendig med et møte før 9. juni. 

Foreløpig forslag for møtetidspunkt er 20. mars kl. 13:00 i Festsalen på Molde 

sjukehus.  

 

  Vedtak 

 Lokalt samhandlingsutvalg velger Leif Arne Lagesen som leder for 2017. 

 Tentativ møte for ekstramøte i lokalt samhandlingsutvalg settes til 20. mars 

kl. 13:00 i Festsalen Molde sjukehus. Leder Leif Arne Lagesen følger opp 

saken.  

 

 

 

Leif Arne Lagesen (sign)      Andrea Lode (sign) 

Leder Lokalt samhandlingsutvalg Molde  Prosjektrådgiver ROR – sekretariat for 

Lokalt samhandlingsutvalg Molde 


