
Program 
Lokalt samarbeidsutvalg Molde 

Møte 01_2023 

Sted:   Molde rådhus, Formannskapssalen (2. etg.) 

Dato:  25. januar 2023 

Tid:  09.00-12.00 (inkludert lunsj) 

Deltakere: 

Organisasjon Navn Stilling/Funksjon Møtt 

Aukra kommune Jan Erik Hovdenak Kommunalsjef X 

Hustadvika kommune Jan Morten Dale Kommunalsjef X 

Hustadvika kommune Karianne Naas Vestavik Konstituert kommunalsjef  

Molde kommune Tanja Thalén Kommunalsjef  
(leder LSU Molde) 

X 

Rauma kommune Margrete Grinaker Berle Kommunalsjef 
 

Vestnes kommune Monica Beinset Kommunalsjef X 

Klinikk sjukehuset 
Nordmøre og Romsdal 

Petter Rangnes Avdelingssjef for Medisin og 
nevrologi 

 

Klinikk sjukehuset 
Nordmøre og Romsdal 

Ingrid Vasdal Avdelingssjef kirurgi og 
akuttmedisin 

 

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 

 

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  

HMR - Lærings- og 
mestringssenteret i Molde 

Astrid Løkjell Solem Rådgiver X 

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

X 

 

Gjester: 

Tone Male Vestad  Sak 06_23 a) 

   
   

 

  



Saker til behandling 

Sak 01/23 Godkjennelse av innkalling og dagsorden  

Vedtak: 

Lokalt samhandlingsutvalg godkjenner innkalling og dagsorden. 

 

Sak 02/23 Godkjenning av protokoll fra forrige møte  

Vedtak: 

Lokalt samarbeidsutvalg godkjenner protokollene fra møtene i LSU Molde den 12. 

desember 2022. 

 

Sak 03/23 Samhandlingsavvik  

Trude Gudbrandsen Solenes presentere oversikt over registrerte samhandlingsavvik 

for 2022 i grensesnittet mellom Molde sjukehus og kommunene i Romsdal (vedlegg 

1). 

Det ble også orientert om at samhandlingsavdelingen i HMR er i ferd med å 

ferdigstille et nytt system for melding av samhandlingsavvik. Det ble kommentert at 

kulturen for å melde avvik er vel så viktig som det digitale systemet for å registrere 

avvikene. 

Vedtak: 

Lokalt samarbeidsutvalg tar saken til orientering, og beslutter å prioritere klarlegging 

og redusering av samhandlingsavvik i forbindelse med arbeidet med å redusere 

liggedøgn for utskrivningsklare pasienter. Dette settes opp som et av hovedtemaene 

under årets samhandlingsseminar i juni. 

 

Sak 04/23 Faglig Samarbeidsutvalg psykisk helsevern og rus  

Etter planen skulle Anders Høe og Line Lingen presentere handlingsplanen for Faglig 

samarbeidsutvalg psykisk helsevern og rus. 

Vedtak: 

Pga. dårlig oppmøte utsetter lokalt samarbeidsutvalg saken til fellesmøtet sammen 

med LSU Kristiansund. 

 

  



Sak 05/23 Utskrivningsklare pasienter – status fra kommunal registrering  

Tanja Thalén vil presentere resultatene fra registering av antall og årsak til liggedøgn 

for utskrivningsklare pasienter (vedlegg 2). 

Vedtak: 

Lokalt samarbeidsutvalg tar presentasjonen til orientering og ber om at registeringen 

av liggedøgn, og arbeidet tilhørende tiltak, fortsetter fram til samarbeidsseminaret i 

juni, hvor dette blir et av hovedtemaene.  

Lokalt samarbeidsutvalg støtter i tillegg forslaget om at Jan Morten Dale tar et 

initiativ til erfaringsutveksling sammen med Vestnes som for øyeblikket har 

utfordringer med antall utskrivningsklare pasienter.      

 

Sak 06/23 Presentasjon av handlingsplan for prioriterte forbedringsprosjekt (10.15-11.30) 

a) Prosjekt 1 - Fra floskel til handling - «Rett pasient på rett sted»  

Tone Male Vestad presenterte status og utkast til handlingsplan for 

2023 (vedlegg 3) 

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

Tanja Thalén presenterte status og utkast til handlingsplan for 2023 

(vedlegg 4) 

c) Prosjekt 3 – Pasientforløp for Parkinson Sykdom  

                          Utsatt pga. sjukdomsforfall fra Margrete Grinaker Berle. 

d) Prosjekt 4 - Økt antall uteksaminerte sjuke- og vernepleiere fra HiMolde i Molde 

Jan Morten Dale presenterte status og utkast til handlingsplan for 2023 

(vedlegg 5) 

e) Prosjekt 5 – Utskrivningsklare pasienter 

Tanja Thalén og Trude Solenes presenterte utkast handlingsplan for 

2023 – se sak 05/23. 

Det ble gitt velfortjent honnør for utført arbeid       

I tillegg ble det kommentert at det er viktig at årets handlingsplaner strammes noe 

opp og blir mer konkret – målene bør TURMATiseres og derigjennom være: 

• Tydelige (går klart fram hva som skal oppnås) 

• Utfordrende (vi må strekkes oss,…) 

• Realiserbare (men samtidig må målene være mulig å oppnå) 

• Målbare (det må være mulig å avgjøre om en har kommet i mål) 

• Aksepterte (målene og aktiviteten må aksepteres av de som skal utføre 

arbeidet) 

• Tidsatte (når skal arbeidet være avsluttet?) 



Vedtak: 

Lokalt samarbeidsutvalg gir honnør for gjennomført arbeid og ber samtidig om at 

reviderte mål legges fram for endelig godkjennelse på neste møte. 

 

Sak 07/23 Eventuelt  

a) Møteplan 

Vedtak: 

Alf Reistad avklarer tid og sted for neste fellesmøte med LSU Kristiansund. Jan 

Erik Hovdenak sender ut innkalling til årets møter i LSU Molde. 

 

b) Innkalling av vara 

Vedtak: 

Ved frafall har hvert enkelt medlem ansvar for selv å kalle inn vara til møter i LSU 

Molde. 

 

c) Samarbeidsseminar 

Vedtak: 

Årets samarbeidsseminar er fastsatt til 9. juni. Hovedtema for seminaret tas opp 

til drøftelse på neste møte. 

 

d) Omorganisering ved Molde sjukehus og Kristiansund sjukehus 

Trude Gudbrandsen Solenes orienterte om omorganiseringen for Molde sjukehus 

og Kristiansund sjukehus som et ledd i forberedelsene til SNR (vedlegg 6). 

Vedtak: 

Lokalt samarbeidsutvalg tar saken til orientering. 

 

e) Handlingsplan for Helsefellesskap M&R 2023-26 

Det ble vist til vedtak i SSU om å oppnevne en arbeidsgruppe for utarbeidelse av 

Handlingsplan for Helsefellesskap M&R 2023-26. 

Vedtak: 

Kommunene og sjukehuset gir tilbakemelding til Jan Erik Hovdenak om hvem de 

oppnevner som sine representanter til arbeidesgruppen. 

 

 

                      Molde 27.01.2023 

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

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

 


