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Sakliste Lokalt samhandlingsutvalg Molde 27.10.2017 

 

Sted:   Molde sjukehus, Sagbakken hus 2 

Dato:  27. oktober 2017 

Tid:  Kl 09:00-13:00 

 

Til stede:  

Jan Erik Hovdenak, Henning Fosse, Ingrid Vasdal, Oddbjørn Tomren, Berit Kalgraf, Leif Arne Lagesen, 

Arild Inge Kjersem, Greta Hanset, Ann Helen Skare, Britt Rakvåg Roald. 

Forfall: Greta Bjerke, Thilde Camilla Svela, Liv Lyngstadaas Naas, Atle Tangen, Kristin Stubø. 

Andre: Marianne Gravem. 

 

Saker til behandling 

Sak 20/17 Godkjenning av innkalling og sakliste  

   

Vedtak: 

Lokalt samhandlingsutvalg godkjenner innkalling og saksliste. 

 

Sak 21/16 Evaluering av Lokalt samhandlingsutvalg Molde  

Evalueringsskjema basert på oppgavene som ligger til utvalget var sendt ut på forhånd fra 

leder. Lokalt samhandlingsutvalg Molde gjorde en egenevaluering ut fra dette 
skjemaet.  

 

Vedtak: 

Lokalt samhandlingsutvalg Molde viser til punktene fra vedlagt evalueringsskjema og 

er enig om at følgende punkter fra evalueringen skal følges opp i 2018:  

 Fokus på å ta opp aktuelle samarbeidsområder og faglige tema, til 

orientering og diskusjon - få kunnskap og spre kunnskap 

 Fortsette å ha prioritet viktige saker nær pasienten 
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 Ta ansvar for å arrangere fellesmøtene mellom ROR-kommunene og Molde 

sjukehus. Aktuelt tema våren 2018 er rus-psykiatri 

 Ta initiativ til større dialogforum om aktuelle tema 

 Viktig at leder i lokalt samhandlingsutvalg Molde er med i møtene til 

overordnet samhandlingsutvalg 

 Være engasjert i utviklingsplanen som Helse Møre og Romsdal har lagt frem 

til høring, spesielt mht utvikling av samhandlingsarenaer 

 Ta initiativ til fellesmøte med lokalt samhandlingsutvalg Kristiansund 

 

Sak 22/17 Faglig tema: Presentasjon av arbeid med kartlegging av ernæringssituasjon og tiltak 

for pasienter innlagt i sykehuset 

Informasjon ved klinisk ernæringsfysiolog Irene Mork og Marie Brune, seksjonsleder 

seksjon for kliniske støttefunksjoner. Presentasjon vedlagt. 

 

Sak 23/17 Møtedatoer 2018 

Lokalt samhandlingsutvalg skal ha minst to møter våren 2018 og minst to møter 

høsten 2018. Tidsrammene for møtene er kl 09-13. 

 

Vedtak: 

 Lokalt samhandlingsutvalg Molde vedtar følgende møtedatoer for 2018: 

o 16. februar, Molde sjukehus 

o 4. mai, Rauma kommune 

o 14. september, Molde sjukehus 

o 23. november, Aukra kommune 

o Samarbeidsmøte mellom ROR-kommunene og Molde sjukehus 

arrangeres 14. mars, ansvarlige for arrangementet er Berit Kalgraff 

og Leif Arne Lagesen. 

 Lokalt samhandlingsutvalg Molde ber sekretariat sende ut outlook-

innkallinger til møtene. 
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Sak 24/17 Leder lokalt samhandlingsutvalg Molde 2018 

I følge avtalen om lokalt samhandlingsutvalg skal leder være vekselsvis mellom 

kommunene og sykehuset. I 2018 skal helseforetaket ha leder og kommunene 

nestleder. 

 

  Vedtak: 

  Lokalt samhandlingsutvalg Molde velger følgende leder og nestleder for 2018: 

 Leder: Oddbjørn Tomren 

 Nestleder: Leif Arne Lagesen 

 

Sak 25/17 Eventuelt 

  KOLS-prosjektet, orientering fra Oddbjørn Tomren 

 

 

Leif Arne Lagesen (sign)     Britt Rakvåg Roald (sign) 

Leder lokalt samhandlingsutvalg Molde  Daglig leder ROR – sekretariat for Lokalt 

samhandlingsutvalg Molde   


