
Referat fra 
Lokalt samhandlingsutvalg Molde 

4. mai 2018 

Sted:   Kommunestyresalen Rauma Rådhus, Åndalsnes 

Dato:  4. mai 2018 

Tid:  Kl. 09:00-13:00 

Tilstede:  Ann-Helen Skare, Atle Tangen, Berit Kalgraff, Greta Bjerke, Greta Hanset, Henning 

Fosse, Ingrid Vasdal, Jan Erik Hovdenak, Jan Morten Dale, Leif Arne Lagesen, Lena 

Bjørge Waage, Oddbjørn Tomren, Målfrid Monge, Ketil Gaupset, Christer Jensen, 

Anne-Lise Sagen Major, Guri Viken. 

Forfall: Kristin Stubø, Thilde Svela. 

 

Saker til behandling 

Sak 10/18 Godkjenning av innkalling og sakliste  

Vedtak: 

Lokalt samhandlingsutvalg godkjenner innkalling og saksliste. 

 

Sak 11/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte  

Vedtak: 

Lokalt samhandlingsutvalg godkjenner protokollen fra møte den 16. februar 2018. 

 

Sak 12/18 Helseplattformen (09:45) 

Presentasjon ved Anne-Lise Sagen Major (Prosjektleder Helseplattformene, HMR) 

Helseplattformen rep. Hele Midt-Norge. Nasjonale satsingsområder. Digitalisering av 
arbeidsprosesser. Bedre samhandling i pasientforløp. Bedre bruk av helsedata. 
Helsehjelp på nye måter. Viser til Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022. En innbygger – 
en journal. Etablering av helseplattformen i region Midt-Norge. Digital befolkning. 
Standardisert pasientforløp på tvers av nivåene lokalt og regionalt er en viktig 
suksessfaktor. 



Spørsmål fra Berit. Er det mye negativt fra kommunene i nedslagsfeltet? Er mest 
skeptisk på Sunnmøre.  

Jan Morten orientere/supplerte.  

Har to leverandører som skal bli avgjort før sommeren 2018. Da starter arbeidet med 
å bygge en løsning.   Møte i samarbeidsrådet 9.mai. Der blir det lagt ei plan for 
deltaking frå kommunane.  

Christer Jensen. Digital befolkning. Digitalisering handler om å bruke teknologi til å 
fornye, forbedre og ta i bruk. Skype for Business blir brukt til pasientbruk. Avhengig 
av pasient bilde og samtykke.  

Et av spørmålet er: Er legene positiv til den nye tankene rundt virtuell poliklinikk?  

Ja svært mange leger er positive.  

Alle representanter har et ansvar for å spre ut denne informasjonen til kommunene  

Forelesningen er vedlagt 

Vedtak: 

Lokalt samhandlingsutvalg Molde tar saken til orientering. 

 

Sak 13/18 Utviklingsplan (09:10) 

Presentasjon ved Lene Waage (Rådgiver, seksjon for samhandling, HMR) 

Har vært tilbakemelding på at kommunene ønsker mere deltagelse inn i arbeidet 
med utviklingsplanen. Lokalt arbeid. Planarbeid i tre perspektiv. Foretaksperspektiv, 
Klinikkperspektiv og samhandlingsperspektiv. Tidslinje. Høringsinnspill med i 
overkant av 100. Fordelt på offentlig organ og organisasjoner. 

Ligger på nette alle innspell etter høringen. 

Målfrid Monge kom med innspill til kompetanse i kommunene og hva med ø-hjelp. 
Akutt utvalget.  

Henning Fosse lokalt samhandlingsutvalg har mye felles tema . Jordmortjenesten. 
Ambulansetjenesten, bruka av personell. Kompetanseflyt. 

Utviklingsplanen ligger med som vedlegg 

Vedtak: 

Lokalt samhandlingsutvalg Molde tar saken til orientering. 

Sak 14/18 Status for SNR (10:35) 

Presentasjon ved Ketil Gaupset (Prosjektsjef, SNR) Viser til presentasjon som er 
vedlagt.  Korttidsavdeling med 20 senger. Max liggetid skal være på 48 timer. Alle 
tema som blir tatt opp er i en sammenheng. Viktig at samhandlingsutvalget deltar i 
denne utviklingen.  Et viktig fokus er hva de enkelte områder (leger i Helseforetaket, 



Fastlegene, Brukerutvalget osv) har ulike fokus. Lytte til ansatte. Handler om 
kompromisser.  Arbeidsprosessen.  

Følgende personer tok ordet: Berit K., Målfrid M., Greta H., Oddbjørn T., Anne-Lise, 
Henning F. 

Forelesningen ligger med som vedlegg. 

Vedtak: 

Lokalt samhandlingsutvalg Molde tar saken til orientering. 

 

Sak 15/18 Eventuelt  

  Ingen innmeldte saker på eventuelt  

 

Sak 16/18 Neste møte 

Vedtak: 

Neste møte er fastsatt til fredag 14. september kl 09:00-13:00 

 

Sak 17/18 Omvisning på helsehuset. 

Greta Hanset orienterte om bygging av det nye helsehuset fram til det står ferdig og 

tatt i bruk i april 2018. Helsehuset er bygd for morgendagens utfordringer. 

Omsorgstrappen. 60 langtidsplasser. 30 pasienter i på skjerma avdeling.  30 

Korttidsplasser. Har ikke Ø-hjelp. 100% lege. Skal øke til 150%. Korrigert med flere 

ledere. Dagsenter, heimetjenesten.   

 

Det ble serveres en god lunsj før omvisning i et nytt og spennende bygg. Fikk sett 

kantine, dagsenter, avdelinger, pasientrom, medisinrom og diverse andre rom. 

 

Leif Arne Lagesen      Oddbjørn Tomren (sign)  

Referent       Leder lokalt samhandlingsutvalg Molde 

        

   


