
Referat 
Lokalt samarbeidsutvalg Molde 

Møte 06_2022 

Sted:   Alexandra Hotell, Molde 

Dato:  2. desember 2022 

Tid:  09.00-14.00 (inkludert lunsj) 

Deltakere: 

Organisasjon Navn Stilling/Funksjon Møtt 

Aukra kommune Jan Erik Hovdenak Kommunalsjef X 

Hustadvika kommune Jan Morten Dale Kommunalsjef 
 

Hustadvika kommune Anders Høe Vara X 

Molde kommune Tanja Thalén Kommunalsjef  
(leder LSU Molde) 

X 

Rauma kommune Margrete Grinaker Berle Kommunalsjef X 

Vestnes kommune Monica Beinset Kommunalsjef X 

Klinikk sjukehuset 
Nordmøre og Romsdal 

Petter Rangnes Avdelingssjef for Medisin og 
nevrologi 

X 

Klinikk sjukehuset 
Nordmøre og Romsdal 

Ingrid Vasdal Avdelingssjef kirurgi og 
akuttmedisin 

X 

Klinikk sjukehuset 
Nordmøre og Romsdal 

Trude Solenes Avdelingssjef sengeposter og 
akuttmottak 
(nestleder LSU Molde) 

X 

Klinikk psykisk helse og rus Line Lingen Avdelingssjef sjukehuspsykiatri 
Nordmøre og Romsdal 

X 

Klinikk psykisk helse og rus Hilde Sivertsen Seksjonsleder BUP Molde  

Praksiskonsulentordningen Thilde Svela Praksiskonsulent X 

HMR Ann-Helene Skare Brukerrepresentant HMR 
 

HMR Atle Tangen Brukerrepresentant HMR  

Kommunene Anders Johnsen  Brukerrepresentant kommuner X 

HMR - Lærings- og 
mestringssenteret i Molde 

Astrid Løkjell Solem Rådgiver X 

Romsdal IPR Alf Reistad Daglig leder  
(sekretær i LSU Molde) 

X 

 

Gjester: 

Eli Otterlei HMR  

Karethe Kristoffersen Aam HMR  

Tone Male Vestad Prosjektleder «fra floskel ti handling» Sak 35/22 

Ann Helen Løvik Os PSHT - Pasientsentrert helsetjenesteteam Sak 35/22 

Michaela-Alexandra Dreetz Gjerstad Nasjonal koordinator for ParkinssonNET Sak 35/22 

Kristin V Torgnes Regional koordinator for ParkinssonNET Sak 35/22 



Saker til behandling 

Sak 33/22 Godkjennelse av innkalling og  

Vedtak: 

Lokalt samhandlingsutvalg godkjenner innkalling og dagsorden. 

 

Sak 34/22 Godkjenning av protokoll fra forrige møte  

Vedtak: 

Lokalt samarbeidsutvalg godkjenner protokollene fra møtene i LSU Molde den 2. 

september 2022. 

 

Sak 35/22 Gjennomgang av status for prioriterte forbedringsprosjekt  

a)  Prosjekt 1 - Fra floskel til handling  

Tone Male Vestad og Ann Helen Løvik Os presenterte de tre delprosjektene 

under prosjektet «Fra floskel til handling» der hovedmålet med prosjektet er å gi 

skrøpelige, eldre pasienter mer hjemmetid ved bruk av forhåndssamtaler og 

palliativ plan.  

a) Rett pasient på rett sted 

b) Hospitering på tvers av tjenestenivåer  

c) Pasientsentrert helsetjenesteteam (PSHT)  

Prosjektet har fått betydelig ekstern finansiering som har gjort at en har kunnet 

sikre dedikerte ressurser. 

Både gjennomført arbeid og planer for kommende år ble presentert i møtet 

(vedlegg 1). 

Vedtak: 

LSU Molde gir honnør til arbeidet som er lagt ned så langt og ønsker lykke til 

videre.  

 

b)  Prosjekt 2 - Tidlig mobilisering av pasienter ved innleggelse i sykehus 

Tanja Thalén orienterte om arbeidet med forbedringsprosjektet «Kle deg og 

beveg deg» (vedlegg 2). 

Arbeidsgruppen har laget en ferdig «pakke» for å kunne gjennomføre en 

mobiliseringskampanje. Pakken består av: Powerpointpresentasjon, plakater og 

informasjonsbrosjyrer. 



Det er foretatt en enkel spørreundersøkelse før oppstart av kampanjen og etter 

6 måneder. Selv om ikke denne spørreundersøkelsen har gitt det resultatet en 

hadde håpet på oppleves prosjektet likevel som vellykket. 

Prosjekt har medført konkrete tiltak, men det ble fokusert på behovet for 

kontinuerlig arbeid for å få til varige holdningsendringer. 

Vedtak: 

LSU Molde gir honnør til arbeidet og ber om at det blir foretatt en kartlegging på 

sjukehuset og i en institusjon i hver kommune om status og eventuelt behov for 

opptrykking av mer materiell. 

 

c)  Prosjekt 3 – Pasientforløp for Parkinson Sykdom  

Dette forbedringsprosjektet har tidligere blitt satt på vent pga. den nasjonale 

satsingen ParkinssonNET. Nasjonal koordinator Michaela-Alexandra Dreetz 

Gjerstad og regional koordinator Kristin V. Torgnes ble koblet opp digitalt for å 

orientere om ParkinssonNET. 

Gjennomgangen vist at ParkinssonNET først og fremst er et nasjonalt 

kompetansenettverk, og at det er behov for et lokalt forbedringsprosjekt som 

fokuserer på implementering av konkrete pasientforløp. Det har så langt deltatt 

om lag 65 deltakere fra Møre og Romsdal i opplæringen gjennom ParkinsonNET. 

Vedtak: 

LSU Molde ber om at prosjektleder Margrete Grinaker Berle med bakgrunnen i 

presentasjonen fra ParkinsonNET og tidligere mandat for internt 

forbedringsprosjekt, legger fram revidert mandat og prosjektgruppe på neste 

møte.  

 

d)  Prosjekt 4 - Kompetanseutvikling og rekruttering 

I Jan Morten Dahle sitt sjukdomsfravær orienterte Trude Solenes og Margrete 

Grinaker Berle om status for arbeidet med HVARM-rapporten (vedlegg 3). 

Dette startet opprinnelig med et mål om utdannelse av flere verne- og 

sjukepleiere ved HiMolde i Molde. Etter hvert har det blitt stadig større fokus på 

kompetanseutvikling og rekruttering, og de utfordringer som har kommet fram 

gjennom arbeidet med HVARM-rapporten. I forbedringsprosjektet ser en på 

hvordan HMR og kommunene i fellesskap arbeider med 

rekrutteringsutfordringer inkludert heltidskultur, trainee-ordninger og 

hospitering m.v. i et samhandlingsperspektiv.  

Prosjekt har styrket samarbeidet mellom HiMolde, Molde sjukehus og 

kommunen i Romsdal. Man har hevet kompetansen og den gjensidige 



forståelsen, men samtidig viser det seg at det tar lang tid for å oppnå ønskede 

effekter. Dette blant annet på bakgrunn av at HiMolde har ulik struktur og 

styringssystem for utdannelsen innen verne- og sjukepleie. 

Vedtak: 

LSU Molde gir honnør til arbeidet så langt og ber om at prosjektet videreføres 

også i 2023. 

                 

e)  Prosjekt 5 – Utskrivningsklare pasienter 

Tanja Thalén presenterte arbeidet som har som mål å redusere antall 

overliggere ved Molde sjukehus (vedlegg 4). 

Det er utarbeidet et skjema for registrering av antall overliggere med tilhørende 

årsakskoder. Etter en testperiode fra 01.11.2022 til 31.01.2023 skal 

prosjektgruppen utarbeide handlingsplan. 

I møtet ble det opplyst at Molde ikke har hatt noen overliggere så langt i 

testperioden. Det ble oppfordret om at de øvrige kommunalsjefene følger opp 

at registeringen er iverksatt i de andre kommunene.  

 Vedtak: 

LSU Molde gir honnør til arbeidet så langt og ber om at statistikk fra 

testperioden legges fram på neste møte. 

 

I tillegg til disse fem prioriterte forbedringsprosjektene ble de i 2022 også tatt 

initiativ til et prosjekt for digital oppfølging av Kols-pasienter. Etter at søknaden om 

økonomisk støtte fra Helsedirektoratet ble avslått ble dette prosjektet lagt på is. 

LSU Molde har også tatt initiativ til å se nærmere på de svært høye kommunale 

kostnadene innen pleie og omsorg i kommune i Romsdal og resten av fylket. På 

møtet ble det opplyst at Jan Morten Dale og Alf Reistad nå er i dialog med HiMolde, 

Helseinnovasjonssenteret, KS, Agenda Kaupang og Telemarksforskning for å 

kartlegge hvilke miljø som best kan bistå med å få oversikt over hvor en har størst 

merforbruk og hva som er hovedårsakene til dette.  

 

Sak 36/22 Evaluering av Helsefellesskap M&R med fokus på LSU Molde 

Etter initiativ fra sekretariatet i Helsefellesskap M&R, og tilhørende vedtak i 

Strategisk Samarbeidsutvalg, er det sendt ut en henstilling om at alle organ i 

Helsefellesskap M&R foretar evaluering av eget arbeid. 



Karethe Kristoffersen Aam, rådgiver i Kommunikasjon- og Samhandlingsavdelingen i 

HMR og medlem av sekretariatet for Helsefellesskap M&R, orienterte om 

evalueringen. 

Vedtak: 

Lokalt samarbeidsutvalg ber sekretæren oppsummere gjennomført evaluering. Denne 

sendes ut (vedlegg 5), sammen med møtereferatet, til godkjennelse før innsendelse til 

Helsefellesskap M&R. 

 

Sak 37/22 Framtidig samarbeid og eventuell sammenslåing med LSU Kristiansund 

Innledningsvis ble det vist til punkt 12/22 i referat fra felles møte sammen med LSU 

Kristiansund den 21.10.2022. 

Framtidig samarbeid og organisering av LSU-arbeidet på Nordmøre og i Romsdal ble, 

etter at Jan Erik Hovdenak hadde orientert om hva som står om lokale 

samarbeidsutvalg i Samarbeidsavtalen, tatt opp til diskusjon i møtet. 

Siden SNR er et fellessjukehus med to avdelinger – SNR Hjelset og SNR Kristiansund – 

ble det konkludert med at det må være ett felles LSU senest fra det tidspunkt den 

nye organiseringen er satt i drift. Fram til dette tidspunktet er det to sjukehus som 

medfører at det også skal være separate lokale samarbeidsutvalg. Samtidig var det 

enighet om at det er viktig å ha et tett samarbeid mellom LSU Kristiansund og LSU 

Molde fram til SNR er i drift. 

I møtet ble det og henvist til hva som står i Samarbeidsavtalen mht. deltakere. På 

denne bakgrunn konkluderte man på at de aktuelle kommunalsjefene fra alle 

kommunene på Nordmøre og Romsdal skal inngå i LSU SNR. I møtet kom det fram at 

et viktig suksesskriterium er at også helseforetaket stiller med representanter med 

tilstrekkelig mandat til å kunne foreta prioriteringer og ta beslutninger i dette 

samarbeidsorganet.    

LSU Molde er opptatt av at arbeidet med konkrete forbedringsprosjekt må 

videreføres også når LSU SNR blir etablert.  

Vedtak: 

Lokalt samarbeidsutvalg Molde forholder seg til gjeldene Samarbeidsavtale, og at det 

skal være ett felles LSU for SNR så snart det nye sjukehuset er i drift. Fram til 

sammenslåing ser en det som viktig å ha et tett samarbeid mellom LSU Kristiansund 

og LSU Molde, og at en viderefører praksisen med to fellesmøter pr år. 

 

 
  



Sak 38/22 Møteprogram 2023 

25.01  09-12   LSU Molde (Molde sjukehus) 

15.03  09-12   Felles LSU Molde/Kristiansund i Kristiansund? 

  12-13   LSU Molde (i Kristiansund) 

05.05  09-12   LSU Molde (Vestnes)  

09.06 09-14 Samarbeidsseminar 

01.09  09-12   LSU Molde (Molde sjukehus) 

20.10  09-12   Felles LSU Molde/Kristiansund i Molde/Hjelset? 

12-13   LSU Molde (i Molde/Hjelset) 

01.12  09-12   LSU Molde (Rauma)  

Vedtak: 

Lokalt samarbeidsutvalg godkjenner framlagt møteprogram og ber sekretæren 

koordinere dette med lederen for LSU Kristiansund. 

 
 

Sak 39/22 Eventuelt  

Trude Solenes informerte om pågående arbeid mht. registrering og rapportering om 

samhandlingsavvik og tilhørende prioriteringer av tiltak. 

Vedtak: 

Lokalt samarbeidsutvalg tar saken til orientering og ber om at saken tas opp til 

diskusjon på neste møte i forbindelse med rapportering av samhandlingsavvik for 

2022. 

 

                      Molde 05.12.2022 

Tanja Thalén Trude Solenes Alf Reistad 
(sign.) (sign.) (sign.) 

Leder LSU Molde Nestleder LSU Molde Daglig leder ROR / 
Sekretær LSU Molde 

 


