
Fellesmøte, lokalt samhandlingsutvalg 
Kristiansund sykehus og lokalt 
samhandlingsutvalg Molde sykehus 
 

Sted: Hjelset 

Tid: Fredag 27.09.2019, kl 1000-1400 

 

Gjester/ innledere 
Atle Betten , regional innføringsleder HP/ IKT- Orkide Gjest 

Lillian Karlsen, FOUI-medarbeider Helseinnovasjonssenteret 

Geir Dagfinn Sylte, administrerende direktør, Helseinnovasjonssenteret 

Deltakere LSU Kristiansund 
 Carina Wollan Myhre, HMR, sykehuset i Kristiansund  

 Siri Vangen, Tingvoll kommune 

 Geir Nielsen, Aure kommune 

 Brit Iren Bæverfjord, Sunndal kommune 

 Gunhild Eidsli, Surnadal kommune 

 Ingeborg Johnsrud Dyrnes, Smøla kommune 

 Kjetil Leirbekk, Averøy kommune 

 Kai Grimstad, Kristiansund kommune 

 Siv Iren Stormo Andersson, Kristiansund kommune 

 Anne Grete Mogstad, brukerutvalget  
 

Deltakere LSU Molde 
 Tanja Thalen, Molde kommune 

 Ingrid Vasdal, klinikk for kirurgi 

 Thilde Svela, praksiskonsulent Romsdal 

 Tor Nygaard, DPS og psyk. Sykehus 

 Anita Kvendseth, HMR, sykehuset i Molde 

 Jan Morten Dale, Hustadvika kommune 

 Jan Erik Hovdenak, Aukra kommune 

 Leif Arne Lagesen, Midsund kommune 

 Greta Bjerke, Vestnes kommune 

 Ann Helene Skare, brukerutvalget 

 Alf Reistad, regionrådet i Romsdal 

 Karstein Schjølberg, Nesset kommune 
 

 



Innmeldte saker: 

 Omstilling og nedbemanning i Helse Møre og Romsdal, orientering v/ Carina Vollan Myhre  
o Se egen presentasjon 

 Helseinnovasjonssenteret som regional aktør   Orientering v/ Geir Dagfinn Sylte, adm. 
direktør  

 Orientering om «Hospital at home».  Orientering v/ Lillian Karlsen forskningsmedarbeider 
Helseinnovasjonssenteret   

 Om samhandlingsressurs i Møre og Romsdal. Orientering v/ Hilde Nauste Myhre fra KS Møre 
og Romsdal 

o Det ble gitt en kort orientering om bakgrunnen for saken, om vedtak i styret og om 
innholdet i de fire uttalelsene som var kommet inn i saken. 

o Høringsuttalelsene viser at det er ulik oppfatning i regionene om initiativet. Ror og 
Sunnmøre regionråd har uttalt at behovet må utredes før man går videre (hva skal 
funksjonen til en fellesressurs være), mens Orkide tidligere har gitt sin støtte til 
initiativet og valgte i denne omgangen å uttale seg om mulig organisering og 
finansiering. 

o I tillegg til regionrådene hadde Nye Ålesund og Kristiansund kommune gitt uttalelser 
saken. Begge disse uttalelsene støttet initiativet og begge pekte på egne miljø som 
aktuelle for plassering av fellesfunksjonen.  

 Helseplattformen. Orientering v/ Atle Kristoffer Betten  

 Eventuelt 
o Det ble diskutert om de to LSU`ene skal slå seg sammen eller fortsette med å ha to 

fellesmøter pr år frem til SNR står ferdig. Etter diskusjon ble det konkludert med at 
man fortsetter som før, med to felles møter i 2020, og at man tar dette opp igjen til 
diskusjon høsten 2020. 

 

 

 


