
Referat fra 
Lokalt samhandlingsutvalg Molde (LSU) 

14. juni 2019  

 

Sted:   Midsund 

Dato:  14. juni 2019 

Tid:  Kl. 10:00-14:00 

 

Tilstede fra LSU Molde:  

 Ann-Helen Skare, brukerutvalget HMR 

 Atle Tangen, brukerutvalget HMR 

 Kjersti  Bakken, Molde kommune 

 Marit Thorsen, Aukra kommune 

 Leif Arne Lagesen, Midsund kommune 

 Jan Morten Dale, Hustadvika kommune (Eide/Fræna) 

 Synnøve Wenaas, Rauma kommune 

 Monica Schønning Andresen, Nesset kommune 

 Berit Kalgraff, HMR 

 Anita Kvendseth, HMR 

 Oddbjørn Tomren, HMR 

 Thilde Svela, praksiskonsulent 

 Alf Reistad, Romsdal Regionråd 

 

Gjester: 

 Fredrik Møller-Christensen, HMR 

 John Rottem, HMR 

 Tor Nygaard, HMR 

  



 

Saker til behandling 

 

Sak 12/19 Godkjenning av innkalling og sakliste  

Vedtak: 

Lokalt samhandlingsutvalg godkjenner innkalling og saksliste. 

 

Sak 13/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte  

Protokoll fra møte 02_2019 var sendt ut i sammen med innkallingen til møtet. 

Vedtak: 

Lokalt samhandlingsutvalg godkjenner protokollen fra møte den 22. februar 2019. 

 

Sak 14/19 Samhandling i praksis  

 Alf Reistad ga en kort orientering om føringer som styret i ROR har gitt i forbindelse 
med revisjonen av samhandlingsavtalen:  

 Strukturen på den nye avtalen bør bygge på eksisterende avtale 

 Avtaleverket kan med fordel spisses og forenkles, med færre punkt og 

mindre ord. 

 Hensikt/mål med de ulike samarbeidsfora må klart defineres i avtaleverket 

 Det må være likevekt mellom representasjon (nivå i organisasjonen) på de 

som stiller fra Helseforetaket og fra kommunene i de ulike fora. 

 HMR må sikre at de er representert med nødvendige fullmakter i lokalt 

samhandlingsutvalg 

 Når det gjelder overordnet dialogmøte er ROR opptatt av at representanter 

fra kommunene er med på å utarbeide dagsorden og planlegge disse 

møtene. Dette for at en skal oppnå reell samhandling fremfor rene 

informasjonsmøter. 

 ROR stiller seg positiv til å avsette ressurser til å delta i sekretariat for de 

ulike foraene. 

Fredrik Møller-Christensen fulgte opp med refleksjoner rundt erfaringer med 
gjennomføring av forbedringsarbeid i helseforetaket.  

Anita Kvendseth poengterte at det er viktig å skille mellom en overordnet diskusjon 
om mandatet til LSU (vedlegg 1) og gjennomføring av konkrete forbedringsprosjekt i 
grensesnittet mellom helseforetaket og ROR-kommunene.  



Jan Morten Dale presenterte tre konkrete forslag til forbedringsprosjekt som har blitt 
meldt inn (vedlegg 2). 

Vedtak: 

Lokalt samhandlingsutvalg vedtar å sette opp evaluering av samarbeidsavtalen 

(mandatet til LSU) som hovedtema på neste møte. 

Lokalt samhandlingsutvalg stiller seg positiv til at de foreslåtte 

forbedringsprosjektene blir gjennomført. Oddbjørn Tomren og Jan Morten Dale får i 

oppdrag å koordinere dette arbeidet, og se til at det blir etablert prosjektgrupper med 

tilhørende mandat. 

  

Sak 15/19 FACT/AAT 

 John Rottem og Tor Nygaard fra klinikk for psykisk helse og rus i HMR ga en 

orientering om AAT - Ambulant akutteam og FACT - Ambulant oppfølgingsteam 

(Vedlegg 3). 

 Vedtak: 

Lokalt samhandlingsutvalg ber om at styringsgruppa for FACT blir reetablert. Det ble 

foreslått at Nye Molde, Hustadvika og Rauma har med hver sin representant i 

styringsgruppa. 

Lokalt samhandlingsutvalg ber samtidig om at styringsgruppen tar opp til vurdering å 

innføre regelmessige møter mellom helseforetaket og de aktuelle kommunene som 

benytter seg av tjenester fra FACT-team.  

 

Sak 16/19 Presentasjon av botjenesten for funksjonshemmede i Midsund 

  Leif Lagesen ga en orientering om etableringen og erfaringer fra drift av botjenesten 

for funksjonshemmede i Midsund (vedlegg 4). 

 I etterkant av presentasjonen ble det invitert til en kort befaring. 

Vedtak: 

Lokalt samhandlingsutvalg tok saken til orientering. 

 

Sak 17/18 Eventuelt  

 Ingen saker til behandling. 

 



 

  
Jan Morten Dale (sign) Alf Reistad (sign) 

Leder lokalt samhandlingsutvalg Molde Referent 
  

    


