
Referat 
Lokalt samhandlingsutvalg Molde 

27. august 2021 

Sted:   Sagbakken 2 / Teams 

Dato:  27. august 2021 

Tid:  Kl. 09.00-11.45 

 

Til stede:   

• Oddbjørn Tomren, Molde sjukehus 

• Margrete Grinaker Berle, Rauma kommune 

• Jan Morten Dale, Hustadvika kommune  

• Tanja Thalén, Molde kommune 

• Elly Slettvoll, Vestnes kommune 

• Ingrid Vassdal, Molde sjukehus 

• Trude Solenes, Molde sjukehus 

• Line Lingen, Molde sjukehus 

• Hilde Sivertsen, Molde sjukehus 

• Thilde Svela, Praksiskonsulent 

• Alf Reistad, Romsdal IPR 

 

Fravær:   

• Ann-Helen Skare, brukerutvalget HMR 

• Atle Tangen, brukerutvalget HMR 

• Jan Erik Hovdenak, Aukra kommune 

• Jan Erik Hovdenak, Aukra kommune 

• Hilde Sivertsen, Molde sjukehus 

• Andrea Enoksen Eide, kommunal brukerrepresentant 

 

Gjester:  

• Helge Storøy, Helseplattformen 

• Kirsti Hamar, Helseplattormen 

• Bardo Driller, Molde sjukehus 

• Britt Valderhaug Tyrholm, HMR  



 

Saker til behandling 

Sak 26/21 Godkjennelse av innkalling og dagsorden  

Vedtak: 

Lokalt samhandlingsutvalg godkjenner innkalling og dagsorden. 

 

Sak 27/21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte  

Vedtak: 

Lokalt samhandlingsutvalg godkjenner protokollen fra møte i LSU Molde den 28. mai 

2021. 

 
Sak 28/21 Samhandling i helseplattformen  

  Oppfølging av sak 22/21. 

Helge Storøy og Kirsti Hamar, for hhv kommune- og helseforetaksiden, presenterte 
kortfattet status for arbeidet med Helseplattformen (vedlegg 1). 
 
Thilde Svela fremhevet at fastlegene trenger informasjon om eventuelle endringer i 
dagens praksis de bør iverksette for å være godt forberedt til innføringen av 
Helseplattformen. 
 
Vedtak: 
LSU tar saken til orientering med følgende kommentarer: 
o Ønske om noe mer detaljert status neste gang, inkludert risiko-aspektet. 
o Ønske om at fastlegesiden naturlig inngår som en del av rapporteringen knyttet 

til den kommunale statusen. 
o Fastlegerepresentant Martin Skrove inviteres til et fremtidig LSU-møte. 

 
Bardo Driller presenterte eksempel på hvordan samhandlingen er løst i praksis i 
Helseplattformen (vedlegg 2), inkludert demonstrasjon direkte i journalsystemet. 
Dette ble satt stor pris på av LSU, med tilhørende gode diskusjoner i etterkant. 
 
Thilde Svela fremhevet at alle aktørene i helsetjenesten må forstå og være klar for de 
økte forventningene som mer involverte innbyggere vil gi.  
 
LSU diskuterte hvordan aktørene skal involveres i arbeid med innbyggerinvolvering 
og samhandling i tiden frem til våren 2023.  
 
Vedtak: 
Helge Storøy, Kirsti Hamar og Bardo Driller bes om å følge med på hva som gjøres i 
arbeidet med Helseplattformen og informere / involvere LSU etter behov. 
Lokalt samhandlingsutvalg beslutter at samhandling og innbyggerinvolvering i 
Helseplattformen settes som tema på neste samhandlingskonferanse. Dette med 



tanke på å involvere flere i diskusjoner og forberedelser til mulighetene som 
Helseplattformen gir. 
 
 

Sak 29/21 Orientering om avvikling av kommunal medvirkningsgruppe SNR 
 

Det ble orientert om at både Romsdal IPR og Nordmøre IPR støtter at kommunal 
medvirkningsgruppe SNR avvikles og erstattes med fast deltakelse fra 
Prosjektorganisasjonen SNR i fellesmøter mellom lokale samhandlingsutvalg for 
Molde og Kristiansund. Helse Møre og Romsdal er av samme oppfatning. 
 
Kommunal medvirkningsgruppe SNR blir dermed avviklet og erstattet med fast 
deltagelse fra Prosjektorganisasjonen SNR i fellesmøter mellom Lokalt 
samhandlingsutvalg Molde og Kristiansund. 
 
Vedtak: 
Lokalt samhandlingsutvalg tar saken til orientering. 

 

Sak 30/21 Framleggelse av handlingsplaner for faglige samarbeidsutvalg i HMR 
 
Det ble orientert om at de nasjonalt prioriterte områdene  

• barn og unge 

• multisyke og skrøplige eldre 

• psykisk helse og rus  

• akuttmedisinsk kjede 

har de faglige samarbeidsutvalgene fått i oppdrag å revidere handlingsplaner som del 

av revisjonen av utviklingsplanen for HMR.  

I tråd med samarbeidsavtalen skal forslag til handlingsplaner høres i de fire lokale 

samarbeidsutvalgene før de ferdigstilles og meldes til strategisk samarbeidsutvalg for 

godkjenning. De vil videre legges ved og inngå som del av den formelle høringen av 

utviklingsplanen for HMR. 

Felles samarbeidssekretariatet inviteres derfor til et felles digitalt møte for de fire 

LSU’ene torsdag 28. oktober 12.00-16.00. Utdrag fra de aktuelle handlingsplanene vil 

bli presentert under dette møtet. 

Vedtak: 
Lokalt samhandlingsutvalg tar saken til orientering. 

 

Sak 31/21 Oppdatering angående samhandlingsavvik  

  Det vises til sak 13/21. 



Samhandlingsavdelingen ved Britt Valderhaug Tyrholm ga en oppdatert status på 

samhandlingsavvik (vedlegg 3). Det ble orientert om at samhandlingsavdelingen ikke 

har full oversikt over samhandlingsavvik da registrering og oppfølgingen av dette er 

delegert til den enkelte operative enhet. 

Påfølgende diskusjon viste at LSU Molde ønsker en enda større detaljeringsgrad slik 

at statistikkene i større grad kan benyttes som er grunnlag for å iverksette konkrete 

forbedringstiltak. 

Vedtak: 

Lokalt samhandlingsutvalg tar rapporteringen til orientering og ber om at sekretæren 

tar opp detaljeringsgraden i rapporteringen som tema i Samarbeidssekretariatet.  

 

Sak 32/21 Drøftelser ved endring av tjenestetilbud  

Oddbjørn Tomren inviterte til diskusjon i møtet om i hvilken grad partene involveres i 

forbindelse med endringer av tjenestetilbud. Stenging av KAD-tilbud i sommerferien 

ble referert til som konkret eksempel. 

Vedtak: 

Lokalt samhandlingsutvalg ønsker at endringer i tjenestetilbud i kommunene eller ved 

sjukehuset, som har innvirkning på den andre part, tas opp til drøfting mellom 

partene på operativt nivå. Eventuelle avvik løftes opp til LSU. 

 

Sak 33/21 Status for de fire prioriterte forbedringsprosjektene i LSU Molde  

Prosjektlederne ga en kort statusoppdatering for hvert av de fire prioriterte 

forbedringsprosjektene.  

 

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

I dette prosjektet ser en på om et individuell tilpasset kommunalt helsetilbud kan 

være et like godt eller bedre alternativ til behandling i sjukehus for skrøpelige eller 

eldre multisjuke pasienter med antatt begrenset levetid. 

Oddbjørn Tomren orienterte om status for prosjektet (vedlegg 4)  

Arbeidet går etter planen. Så snart endelig finansiering er på plass vil en lyse ut en 3-

årig fulltids prosjektlederstilling. 

Vedtak: 

Lokalt samhandlingsutvalg tar saken til orientering. 

 



Prosjekt 2 - Tidlig mobilisering av pasienter ved innleggelse i sykehus 

Prosjektet handler om å sette fokus på hvor viktig det er med tidlig nok mobilisering 

når en legges inn (skives inn) på sykehus, eller har et korttids- eller 

rehabiliteringsopphold i kommunen.  

Tanja Thalén la fram rapport fra prosjektgruppen (vedlegg 5). 

Vedtak: 

Lokalt samhandlingsutvalg støtter de forslag som framkommer i rapporten og ber 

prosjektgruppen iverksette foreslåtte tiltak. LSU poengterer viktighetene av god 

informasjon til alle involverte inkludert ønske om presseomtale. 

 

 Prosjekt 3 - Pasientforløp for Parkinson sykdom 

Det ble orientert om den nasjonale satsingen ParkinsonNet legger opp til et lokalt og 

pasientnært arbeid som vil inneholde mye av de prinsippene vi allerede har drøftet 

lokalt. Det er ikke hensiktsmessig å kjøre doble prosesser.  

 Vedtak: 

Lokalt samhandlingsutvalg ber om at prosjektleder kommer tilbake med et konkret 

forslag på samordning av ParkinsonNet og vårt interne forbedringsprosjekt. 

 

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

 Jan Morten Dale orienterte om dialog med Kunnskapsdepartementet (vedlegg 6). 

Han orienterte videre om nytt seminar ved HiMolde den 22. september der 

utarbeidet rapport for prosjektet skal legges fram og konkrete tiltak skal drøftes. 

 Trude Solenes orienterte om at Molde sjukehus har hatt separate møter med 

HiMolde angående omlegging av praksis for å unngå flaskehals iblant annet kirurgi. 

 Prosjektleder kommenterte at det er viktig at alle tre partene (HiMolde, 

prosjektgruppen og Molde sjukehus) koordinerer sine aktiviteter på området. 

 Vedtak: 

Lokalt samhandlingsutvalg tar saken til orientering. 

 

  



Sak 34/21 Eventuelt  

 Ingen saker til behandling. 

  

Molde 30.08.2021 

Oddbjørn Tomren Tanja Thalén Alf Reistad 
(sign.) (sign.) (sign.) 

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

 

 


