
Referat fra 
Lokalt samhandlingsutvalg Molde (LSU) 

30. august 2019  

 

Sted:   Sagbakken, Molde 

Dato:  30. august 2019 

Tid:  Kl. 09:00-13:00 

 

Tilstede fra LSU Molde:  

 Ann-Helen Skare, brukerutvalget HMR 

 Jan Erik Hovdenak, Aukra kommune 

 Leif Arne Lagesen, Midsund kommune 

 Jan Morten Dale, Hustadvika kommune (Eide/Fræna) 

 Kristian Skålhavn, Rauma kommune 

 Greta Bjerke, Vestnes kommune 

 Anita Kvendseth, HMR 

 Oddbjørn Tomren, HMR 

 Alf Reistad, Romsdal Regionråd 

Gjester: 

 Marianne Gravem (HMR) i forbindelse med sak 22/19 og 23/19 

 Helge Storøy (ROR IKT) og Kirsti Hamar (HMR) angående sak 24/19  

 

  



 

Saker til behandling 

 

Sak 18/19 Godkjenning av innkalling og sakliste  

Vedtak: 

Lokalt samhandlingsutvalg godkjenner innkalling og saksliste. 

 

Sak 19/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte  

Vedtak: 

Lokalt samhandlingsutvalg godkjenner protokollen fra møte den 14. juni 2018. 

 

Sak 20/19 Ny nestleder i LSU Molde  

 Berit Kalgraff har permisjon fra sin stilling i HMR. Av denne årsak går hun ut av LSU 
Molde og blir erstattet av Tor Nygaard. HMR kommer tilbake med informasjon om 
hvem som trer inn i funksjonen som nestleder i LSU Molde. 

Vedtak: 

Lokalt samhandlingsutvalg tar saken til orientering, og HMR vil gi tilbakemelding til i 
løpet av uke 36 om hvem som blir ny nestleder.  

 

Sak 21/19 Orientering om forslag om etablering av en felles samhandlingsressurs i Møre og 
Romsdal etter modell av modellen i Trøndelag  

 Det ble orientert om at KS Møre og Romsdal har lagt fram forslag om etablering av en 
felles samhandlingsressurs i Møre og Romsdal etter modell av modellen i Trøndelag. 

 Det ble videre referert til felles høringssvar fra Sunnmøre Regionråd (SR) og Romsdal 
Regionråd (ROR): 

 Ut fra den informasjonen regionråda har mottatt er det ikke vurdert hvilke 

oppgaver en slik eventuell felles samhandlingsressurs skal ha, og hva som 

skal utføres av kommunene og regionrådene. 

 ROR og SR er usikker på om en felles samhandlingsressurs vil sikre bedre 

dialog, og frykter at en slik ressurs blir et unødvendig mellomledd som vil 

skape større avstand mellom kommunene og HMR. 

 ROR og SR ser det som naturlig at denne saken hadde vært tatt opp til dialog 

med regionrådene, som utøver denne funksjonen i dag, før KS foretok en 



beslutning om opprettelsen av stillingen med tilhørende søknad som 

skjønnsmidler. 

 ROR og SR ser fram til en konstruktiv dialog angående denne saken. I første 

omgang må det kartlegges hvilke funksjoner som det eventuelt vil være 

hensiktsmessig å legge i en slik stilling, og hvordan dette vil kunne bidra til en 

bedre dialog mellom kommunene i Møre og Romsdal og HMR. 

 

Vedtak: 

Lokalt samhandlingsutvalg gir sin tilslutning til høringsuttalelsen fra ROR og SR og 
foreslår at KS Møre og Romsdal inviteres til neste møte som er et fellesmøte med LSU 
Kristiansund. Sekretær melder saker inn til LSU i Kristiansund som er vertskap for 
fellesmøte  

  

  

Sak 22/19 Orientering om status for reforhandling av samarbeidsavtalen mellom kommunene 

i Møre og Romsdal og Helseforetaket  

 Marianne Gravem ga en orientering om status for reforhandlingen av 

samarbeidsavtalen og funksjonen til de ulike samarbeidsorganene mellom 

helseforetaket og kommunene (vedlegg 1). 

Hun orienterte om at det intensjonen om å beholde tidligere struktur, men at man 

samtidig forenkler avtalen og at det skal gå tydeligere fram hva som skal være 

formålet med de ulike samhandlingsarenaene. 

Marianne informerte om at det er planlagt et nytt dialogmøte mellom helseforetaket 

og kommunene i Ålesund den 15. november. Både ROR og Sunnmøre Regionråd 

deltar i planleggingen av dette møte. Orkidé har avstått fra å delta pga. uenigheten 

mellom HMR og kommunene på Nordmøre. Det er besluttet at det er toppledelsen i 

HMR og ordførere/rådmenn som er målgruppen for dialogmøtene. 

Det ble videre informert om at det er planlagt en felles samhandlingskonferanse i for 

hele Helse Midt i Stjørdal 11.-12. mars 2020. 

 

Vedtak: 

Lokalt samhandlingsutvalg tok saken til orientering og stiller seg bak tidligere føringer 

i høringsuttalelse fra ROR som også har vært behandlet i samhandlingsutvalget. 

 

 

  



Sak 23/19 Evaluering av mandat til LSU  

  Mandatet til Lokalt Samhandlingsutvalg, som framgår av samarbeidsavtalen med 

Helseforetaket og kommunene, ble gjennomgått: 

1.  Iverksette godkjent kompetanseplan  

2.  Medvirke til utvikling og spredning av lærings- og mestringstiltak i 
kommunehelsetjenesten  

3.  Iverksette lokal implementering av faglige retningslinjer og pasientforløp mellom 
helseforetaket og kommune-helsetjenesten.  

4.  Arbeide aktivt for en felles kultur for læring, forbedring og fagutvikling.  

5.  Ansvarlig for å arrangere faste samarbeidsmøter mellom sykehuset og 
kommunene.  

6.  Bidra til utvikling av og spre gode modeller for samhandling.  

7.  Ha en oppdatert oversikt over ulike samhandlingsprosjekt i sitt nedslagsfelt  

8.  Utveksle gjensidig kunnskap om de utfordringene tjenestene står overfor.  

9.  Holdes orientert om årlig status på avvik og avviksregistrering. Motta til 
orientering oversiktsrapport over avvik i samhandlingsområdet.  

10.  De lokale samhandlingsutvalg skal holde Overordnet samhandlingsutvalg 
orientert om sin virksomhet/faglige utfordringer i samhandlingsområdet.  

 

Gjennomgangen vist at det var stor usikkerhet og ulik oppfattelse av forståelsen av 

mange av punktene.  

1. Uklart innhold 

2. Kun delvis gjennomført 

3. Uklart innhold 

4. I liten grad utført 

5. Ok! 

6. Delvis gjennomført 

7. I liten grad etterlevd 

8. Ok! 

9. Ok! (Men i svært liten grad involvert i prioritering eller gjennomføring av tiltak) 

10. Ok! (Referat fra LSU sendes inn. Delvis deltakelse fra personer i LSU i OSU, men 

uklar ansvarsfordeling og mangelfull koordinering mellom ulike utvalg) 

Det var enighet på møte at det er behov for å definere formålet med Lokalt 

samhandlingsutvalg og klargjøre og redusere antall punkt det skal fokuseres på. 

Det kom også innspill på at en i større grad må arbeide med utvikling og 

forbedringsarbeid i stedet for rapportering. Stikkord som ble nevnt under 

evalueringen: 

 Fokus på kunden (pasienten) 

 Prioritere oppgaver i grensesnittet mellom kommunen og helseforetaket og 

aktiviteter som kan være til nytte også for den andre part 

 Arbeide med å kartlegg og innføre standardiserte arbeidsprosesser som 

grunnlag for videre forbedringsarbeid  



 Mål om å kunne drive mer forebyggende arbeid  

 LSU må søke å bidra til forbedringer som både øker kvaliteten for pasientene 

og som tar ned de totale kostnadene  

 Det må klarlegges hvem som har mandat til å initiere forbedringsprosjekt på 

ulike nivå 

 «Fra samsnakking til samhandling» 

Det ble videre diskutert om det skal være ett eller to LSU for Nordmøre og Romsdal 

etter at SNR er satt i drift. LSU Molde forutsetter at det blir ett felles LSU for SNR og 

DMS Kristiansund når disse er i drift. 

Vedtak: 

Lokalt samhandlingsutvalg ber sekretær informere forhandlingsutvalget om 

resultatet fra gjennomført evaluering. I tillegg ble det besluttet at Leif Lagesen, Anita 

Kvendseth og Alf Reistad får i oppgave å lage et felles utkast til formålsbeskrivelse for 

arbeidet i LSU.  

 

 

Sak 24/19 Helseplattformen  

 Helge Storøy og Kirsti Hamar ga orientering om arbeidet med Helseplattformen 

(vedlegg 2). 

  

Vedtak: 

Lokalt samhandlingsutvalg tok saken til orientering 

 

Sak 25/19 Eventuelt  

 Innholdet i neste møte i LSU, som er et fellesmøte med Kristiansund på Hjelset den 

27. september ble diskutert. Det er LSU Kristiansund som er ansvarlig for 

programmet for dette møtet. 

Vedtak:  

Lokalt samhandlingsutvalg foreslår følgende tema for fellesmøtet på Hjelset: 

 KS inviteres til å orientere om forslaget om felles samhandlingsressurs i fylket 

 Orientering om prosjektet «Hospital at home» som er etablert i Kristiansund 

 Helseinnovasjonssenteret i Kristiansund 

 Helseplattformen med fokus på samhandling 



Neste ordinære møte i LSU Molde usettes til 29. november pga møtekollisjon med 

samhandlingsmøte mellom HMR og kommunene i Ålesund den 15. november. 

Sekretær sender ut ny innkalling i Outlook. 

 

  
Jan Morten Dale (sign) Alf Reistad (sign) 

Leder lokalt samhandlingsutvalg Molde Referent 
  

    


