
Referat fra 
Lokalt samhandlingsutvalg Molde (LSU) 

29. november 2019  

 

Sted:   Møterom B101 ved Høgskolen i Molde (HiMolde) 

Dato:  29. november 2019 

Tid:  Kl 09:00-14:00 

 

Tilstede fra LSU Molde:  

 Ann-Helen Skare, brukerutvalget HMR 

 Jan Erik Hovdenak, Aukra kommune 

 Jan Morten Dale, Hustadvika kommune (Eide/Fræna) 

 Annelies Slabbertje, Rauma kommune 

 Rune Håseth, Vestnes kommune 

 Siri Haukaas, Molde kommune 

 Anita Kvendseth, HMR 

 Oddbjørn Tomren, HMR 

 Tor Nygård, HMR 

 Ingrid Vassdal, HMR 

 Thilde Svela, Praksiskonsulent 

 Alf Reistad, Romsdal Regionråd 

Gjester: 

 Helge Storøy (ROR IKT) i forbindelse med sak 28/19 

 Lena Bjørge Waage (HMR) i forbindelse med sak 30/19 

 Cato Innerdal (Molde kommune) i forbindelse med sak 30/19 

 Steinar Kristoffersen (HiMolde) i forbindelse med sak 33/19 

 Geir Svenning (HiMolde) i forbindelse med sak 33/19 

 Heidi V. Haavardsen (HiMolde) i forbindelse med sak 33/19 

 

 

  



 

Saker til behandling 

 

Sak 26/19 Godkjenning av innkalling og sakliste  

Vedtak: 

Lokalt samhandlingsutvalg godkjenner innkalling og saksliste. 

 

Sak 27/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte  

Vedtak: 

Lokalt samhandlingsutvalg godkjenner protokollene fra møte i LSU Molde den 30. 

august 2019 og fellesmøtet sammen med LSU Kristiansund den 27. september 2019. 

 

Sak 28/19 Helseplattformen med fokus på samhandling/gevinstrealisering 

 Helge Storøy ga en presentasjon av arbeidet med Helseplattformen (vedlegg 1) med 
fokus på samhandling, da gevinstrealisering foreløpig ikke har kommet så langt at det 
har noen hensikt å legge dette fram i møtet.   

Helge viste to videoer: 

 https://www.youtube.com/watch?v=CF4XvKA1FCM&t=187s 

 https://www.youtube.com/watch?v=2OCMQutXMRQ  

Vedtak: 

Lokalt samhandlingsutvalg tar saken til orientering, og ber samtidig Helge Storøy å 
utarbeide et utfordringsnotat om samhandling i samarbeid med Kirsti Hamar og 
Bardo Driller. 

 

Sak 29/19 Informasjon om signert avtale mellom KS og Helseministeren 

 Jan Morten Dale ga en orientering (vedlegg 2) om avtalen om Helsefellesskap som 
helseminister Bernt Høie har signert med KS. 

 Dette er en videreføring av Samhandlingsreformen er et tett samarbeid mellom 
helseforetak og kommunene – fra parter til partnere.  

Vedtak: 

Lokalt samhandlingsutvalg tar saken til orientering.  

  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DCF4XvKA1FCM%26t%3D187s&data=02%7C01%7C%7C9281eecc1abe464adba108d774c47531%7C90b1dbcbc1e2453b83f9c09316c9300a%7C0%7C0%7C637106259434921395&sdata=diso5c4shAIvpJLGvdswt1EfcTQkklhY2BDRPt0%2BfQw%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D2OCMQutXMRQ&data=02%7C01%7C%7C9281eecc1abe464adba108d774c47531%7C90b1dbcbc1e2453b83f9c09316c9300a%7C0%7C0%7C637106259434931391&sdata=0Bf35ja%2Frmbm9PJb5NN8gcVHzbaaXAdBX6NhW6vevps%3D&reserved=0


  

Sak 30/19 Orientering om status for reforhandling av samarbeidsavtalen mellom kommunene 

i Møre og Romsdal og Helseforetaket  

 Cato Innerdal og Lena Bjørge Waage, som begge sitter i forhandlingsutvalget, ga en 

orientering om status for arbeidet med reforhandling av samarbeidsavtalen (vedlegg 

3). 

 Noen stikkord fra presentasjonen: 

 Fokus på forenkling 

 Tydelig samhandlingsstruktur 

 Rød tråd – gjennomgående representasjon 

 Kobling mot Helsefelleskap 

 LSU vil fortsatt spille en sentral rolle. Innspillet fra LSU Molde til mandat er i stor 

grad tatt til følge 

 Det er ulik praksis for de ulike LSU’ene i M&R. LSU Molde har et godt og 

velfungerende samarbeid mellom partene. 

 Viktig at de man har likeverdig representasjon mellom kommune og 

helseforetaket i de ulike samhandlingsorganene 

 Utkast til revidert avtale sendes ut på høring. Ønskelig med samlet 

tilbakemelding fra LSU Molde. 

 Mål om at revidert samhandlingsavtale skal være signert i løpet av april 2020. 

Vedtak: 

Lokalt samhandlingsutvalg tar saken til orientering, og vil ta opp utkast til revidert 

avtale på neste møte med mål om å gi en felles høringsuttalelse. 

 

Sak 31/19 Planer for 2020 

a) Fokusområde  

 

Følgende forslag til fokusområder kom fram i møtet: 

 Tre prioriterte forbedringsprosjekt fra møtet i Midsund 14. juni 2019 

(møte 03_2019) 

 Føringer fra den nye avtalen om Helsefelleskap 

 Bedre utnyttelse av KAD-senger 

 Økt samhandling i forkant av innføring av Helseplattformen 

 Eldre multisjuke 

 Konsekvenser av nedbygging av sengeplasser i sjukehusene 

 Kompetanseutvikling og hospitering 

 Digitalisering 

 Helseplattformen 

 Palliativ plan 



 Status for ordningen med kontaktleger på sjukehusene 

Vedtak: 

LSU Molde er opptatt av å få flere konkrete resultat ut av samarbeidet 

mellom HMR og ROR-kommunene – fra samsnakking til reell samhandling. 

Med utgangspunkt i listen over får Oddbjørn Tomren og Jan Erik Hovdenak i 

oppgave å legge fram et konkret forslag til prioriterte fokusområder for 2020 

på neste møte. 

 

b) Møteplan for 2020 inkl. to fellesmøter med Kristiansund  
 

Det ble lagt fram forslag om følgende møtedatoer i 2020: 

 Fredag 31. januar 

 Fredag 27. mars 

 Fredag 29. mai (fellesmøte med Kristiansund) 

 Fredag 28. august 

 Fredag 30. oktober (fellesmøte med Kristiansund) 

 Fredag 27. november 
 

Vedtak: 

Framlagt forslag godkjennelse med forbehold av avklaring med LSU 

Kristiansund. 

 
 

c) Samhandlingsmøte 2020  
 

Vedtak: 

Samhandlingsmøte 2020 fastsettes til tirsdag 21. april  

 

Sak 32/19 Valg 

 Framtidig representasjon i LSU ble diskutert. 

 ROR orienterte om at de ønsker å stille med en representant fra hver av de fem 

kommunene som skal driftes videre fra nyttår. Representantene vil være 

kommunalsjefene innen helse og omsorg i hver kommune med tilhørende personlig 

vara. I tillegg ønsker ROR å stille med en kommuneoverlege med tilhørende personlig 

vara.  

 I møtet kom det opp forslag om at rulleringen mellom partene mht leder og 

nestleder av LSU gjøres annen hvert år – ikke hvert år som i dag. 



  

Vedtak: 

Lokalt samhandlingsutvalg tok saken til orientering, og avventer tilbakemelding fra 

helseforetaket om representasjonen fra sjukehuset/HMR. Saken følges opp på neste 

møte.  

Jan Morten Dale ble valgt som leder og Tor Nygård som nesteleder for 2020. Sekretær 

får i oppgave å informere forhandlingsutvalget om forslaget om rullering av leder 

annen hvert år.  

 

Sak 33/19 Studietilbudet ved HiMolde 

Steinar Kristoffersen, Geir Svenning og Heidi Haavardsen ga en presentasjon av 

HiMolde sitt studietilbud innen helse- og sosialfag (vedlegg 4/5). 

I tillegg ble mulig samarbeid mellom kommunene/HMR og HiMolde innen ulike 

prosjekt som f.eks. helselogistikk og velferdsteknologi kommentert. 

HiMolde har stor interesse av et tett samarbeid med kommune/HMR angående 

utplassering av studenter. 

Til slutt orienterte Steinar Kristoffersen om utkast til samarbeidsavtale mellom 

HiMolde og de enkelt ROR-kommunene (vedlegg 6). Dette utkastet legges fram 

under kommende rådmannsmøte i ROR. 

Vedtak: 

I etterkant av presentasjonen fra HiMolde konkluderte LSU at det er behov for et eget 

møte dedikert til tema for å dra en endeling konklusjon både mht utdannelse og 

prosjekt. 

 

Sak 34/19 Eventuelt  

 Ingen formelle saker til behandling, men Oddbjørn Tomren om at detaljert 

retningslinje for hvordan Helse Møre og Romsdal skal ivareta pasientens rettighet til 

å få oppnevnt en kontaktlege er på plass. 

 

Molde/Elnesvågen 02.12.2019 

  
Jan Morten Dale (sign) Alf Reistad (sign) 

Leder lokalt samhandlingsutvalg Molde Referent 
  



 


