
Referat fra 
Lokalt samhandlingsutvalg Molde (LSU) 

25. januar 2019 

Sted:   Sagbakken, Molde Sjukehus 

Dato:  25. januar 2019 

Tid:  Kl. 09:00-13:00 

Tilstede:  Ann-Helen Skare, Henning Fosse, Ingrid Vasdal, Jan Erik Hovdenak, Leif Arne Lagesen, 

Anita Kvendseth, Jan Morten Dale, Atle Tangen, Greta Bjerke, Birgitte Alsvik, Kristian 

Skålhavn og Alf Reistad 

Gjester: Helge Storøy (ROR IKT), Kirsti Hamar (fagavdelinga i Helse Møre og Romsdal), Torgeir 
Dahl (Styreleder ROR/ordfører Molde kommune) og Merete Hagbø (Helse Møre og 
Romsdal / SNR-prosjektet)                                                                                   

 

Saker til behandling 

 

 Jan Morten Dale sin presentasjon i møtet er vedlagt (vedlegg 1). 

 

Sak 01/19 Godkjenning av innkalling og sakliste  

Vedtak: 

Lokalt samhandlingsutvalg godkjenner innkalling og saksliste. 

 

Sak 02/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte  

Vedtak: 

Lokalt samhandlingsutvalg godkjenner protokollen fra møte den 23. november 2018. 

 

Sak 03/19 Status for Helse Møre og Romsdal sitt arbeid med omstilling med tilhørende 
kostnadsreduksjoner  

  Torgeir Dahl (styreleder Romsdal Regionråd) ga en grundig orientering om hvordan 
ROR vurderer situasjonen i helseforetaket, og ga i tillegg en oppsummering av møtet 



de tre regionrådene i fylket hadde med styreleder i Helse Midt-Norge mandag 14. 
januar. 

 Dahl orienterte om at han opplever samarbeidet mellom regionrådene som 
konstruktiv til tross for at fokusområdene er noe ulik. 

 ROR er av den klare oppfatning av at strategiske grep er nødvendig da helseforetaket 
ikke har oppnådd planlagte forbedringer og konkurransekraften har blitt svekket de 
tre siste årene. 

 Dahl poengterte viktigheten av å ha fokus på pasientperspektivet og at omstillingen 
som nå skal gjennomføres må konvertere mot den langsiktige løsningen. Dette vil 
være et av hovedpoengene som Dahl ønsker å formidle på dialogmøtet 
helseforetaket har invitert til i Ålesund 1. februar. 

 I etterkant av Dahl sin innledning ble det lagt opp til en diskusjon med følgende 
problemstillinger: 

 Hvilke konsekvenser på avdelingsnivå vil komme? 

 Hvilke konsekvenser vil det gi pasientene, kommunene og samhandlingen? 

 Hvordan er dialogen mellom helseforetaket og kommunene? 

 Eventuelt 

I diskusjonen ble det blant annet fokusert på oppgavefordelingen mellom 
helseforetaket og kommunene. Flere av de som tok ordet var redd for at 
nedskjæringene i helseforetaket kan medføre flere oppgaver og større kostnader for 
kommunene.  

Vedtak: 

LSU ser behovet for endringer for å øke helseforetaket sin konkurransekraft. Utvalget 

poengterer viktigheten av å ha fokus på pasientperspektivet, og at omstillingen som 

nå skal gjennomføres må konvertere mot den langsiktige løsningen. Utvalget er klar 

på at en ser på SNR som en viktig del av løsningen på helseforetaket sine 

utfordringer. 

LSU er opptatt av å bli tidlig involvert i endringer i foretaket, og sender en 

henvendelse til administrasjonen i foretaket med kopi til overordnet 

samarbeidsutvalg om dette (vedlegg 2). 

 

Sak 04/19 Status, planer og LSU sin rolle i videre arbeid med Helseplattformen ved Helge 

Storøy og Kirsti Hamar 

Helge Storøy og Kirsti Hamar ga en orientering av arbeidet med Helseplattformen 

(vedlegg 3). 

De fokuserte på at organiseringen av Helseplattformen er i støpeskjeen, og det er 

større endringer hver måned. LSU ble informert om nåværende tenking om 

organisering og tidslinje, med ekstra fokus på samhandlingsorganiseringen. Det ble 

presisert at fagpersonene som blir rekruttert gjennom de neste månedene må ha 



kompetanse på samhandlingsområdet, og medlemmene i LSU ble oppfordret til å 

aktivt sikre dette der det er mulig.  

LSU sin rolle inn mot Helseplattformen ble diskutert. Det ble ingen formelle vedtak 

på dette, men diskusjonen dreide rundt å være referansegruppe og sparringspartner 

med hensyn til organisering, spesielt lokalt, og å være et organ for å avklare 

uenigheter knyttet til samhandling etter hvert som arbeidet med Helseplattformen 

skrider frem.  

Storøy og Hamar konkluderte med at Helseplattformen bør være på agendaen til LSU 

for informasjon i perioden der det er stor dynamikk rundt organisering. 

 Vedtak: 

LSU ønsker å bli løpende orientert om framdriften i arbeidet med Helseplattformen og 

vil i utgangspunktet ha dette som fast sak på dagorden. 

 

Sak 05/19 Videre arbeid i LSU angående SNR 

  Jan Morten Dale innledet og orienterte blant annet om at HMR har invitert 

kommunene i Møre og Romsdal inn i en kommunal medvirkningsgruppe for den 

videre planleggingen av SNR, både akuttsjukehuset på Hjelset og utviklinga av DMS i 

Kristiansund. Det er Jan Morten dale og Henning Fosse som er de lokale 

representantene i den kommunale medvirkningsgruppen. 

 Deretter ble det en diskusjon med utgangspunkt i følgende spørsmålstillinger: 

 Viktige tema for videre dialog angående SNR 

 Kartlegge og drøfte tiltak i helseforetaket som kan gi konsekvenser for 

kommunene  

 Hvordan følger vi opp SNR i kommende møter? 

 Eventuelt 

Vedtak: 

LSU vurderer at det er svært viktig å få realisert SNR så raskt som mulig og med de 

funksjoner som ligger i planene om et akuttsjukehus med traumefunksjon. SNR settes 

opp som et hovedtema på fellesmøte med LSU Kristiansund den 22. februar. 

 

Sak 06/19 Handlingsplan inkludert fellesmøte med lokalt samhandlingsutvalg Kristiansund 

 Følgende forslag til fokusområder for 2019 har tidligere blitt langt fram for diskusjon:  

 SNR  

 Helseplattform  



 Ny samhandlingsavtale/-struktur (hva fungerer/fungerer ikke ved dagens 

ordning)  

 Pasientforløp for de mest ressurskrevende pasientene (multisyke med 

kommunale helsetjenester) – sikre overgangene  

 ROP – Rus og Psykisk helse  

 Palliativ plan  

 Rekruttering  

 Kommunereform  

 Ny reform for legeutdanning  

Vedtak: 

Felles møte med LSU er flyttet til fredag 22. februar og vil bli gjennomført på Hjelset. 

Sekretæren tar kontakt med leder av LSU Kristiansund for endelig fastsettelse av 

dagorden med bakgrunn i de prioriteringer som framkom på møtet 

(erfaringsutveksling, SNR og Helseplattformen). 

Den årlige dialogkonferansen mellom ROR-kommunene og HMR arrangeres i Molde 

torsdag 4. april. Sekretæren innhenter tilbud fra aktuelle hotell og sender ut 

informasjon til aktuelle deltakere. Lederen av LSU arbeider videre med konkretisering 

av agenda med utgangspunkt i de signalene som framkom på møtet. 

 

Sak 07/18 Eventuelt  

 Ingen saker til behandling. 

 

 

  
Jan Morten Dale (sign) Alf Reistad (sign) 

Leder lokalt samhandlingsutvalg Molde Referent 
  

 

       

   


