
Referat fra 
Lokalt samhandlingsutvalg Molde (LSU) 

31. januar 2020  

 

Sted:   Sagbakken, Molde sjukehus 

Dato:  29. november 2019 

Tid:  Kl 09:00-13:00 

 

Tilstede fra LSU Molde:  

 Ann-Helen Skare, brukerutvalget HMR 

 Jan Erik Hovdenak, Aukra kommune 

 Jan Morten Dale, Hustadvika kommune (Eide/Fræna) 

 Kristian Skålhavn, Rauma kommune 

 Greta Bjerke, Vestnes kommune 

 Tanja Thalén, Molde kommune 

 Oddbjørn Tomren, MHR 

 Tor Nygård, HMR 

 Ingrid Vassdal, HMR 

 Thilde Svela, Praksiskonsulent 

 Anita Kvendseth (HMR) 

 Alf Reistad, Romsdal Regionråd 

Gjester: 

 Helge Storøy (ROR IKT) i forbindelse med sak 03/20 

 Bardo Driller (HMR) i forbindelse med sak 03/20 

 Synnøve Opsahl Melseth (HMR) i forbindelse med sak 04/20 

 Gunn Anita Faksvåg (Molde kommune) i forbindelse med sak 04/20 

 

 

 

  



 

Saker til behandling 

 

Sak 01/20 Godkjenning av innkalling og sakliste  

Vedtak: 

Lokalt samhandlingsutvalg godkjenner innkalling og saksliste. 

 

Sak 02/20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte (09:05-09:10) 

Protokoll fra møte 06_2019 ble gjennomgått. 

Vedtak: 

Lokalt samhandlingsutvalg godkjenner protokollene fra møte i LSU Molde den 29. 

november 2019. 

 

Sak 03/20 Samhandling med Helseplattformen 

Helge Storøy innledet om teamet og minnet om Samhandlingskonferansen for Midt-

Norge som arrangeres i Stjørdal 11.-12. mars. 

Lenke til hjemmeside med program og påmelding: https://helse-

midt.no/helsefaglig/samhandling/regional-samhandlingskonferanse-2020 

Bardo Driller informerte om hvordan samhandling blir med Helseplattformen, samt 

hvordan det arbeides med temaet samhandling i oppsettet av løsningen (vedlegg 1).  

Noen stikkord fra presentasjonen: 

 «Samhandlingen kommer ikke med HP, men HP kan støtte samhandlingen» 

 Avhengig av at fastlegene er med fra starten 

 Etablering av fagekspertgrupper 

 Behov for standardisering, men forbedring av arbeidsprosesser vil i 

utgangspunktet komme på et senere tidspunkt 

Vedtak: 

Lokalt samhandlingsutvalg ønsker å være en aktiv medspiller til Bardo Driller i 

innføringen av Helseplattformen med fokus på samhandling. Bardo oppfordres om 

aktivt å utfordre kommunene i det videre arbeidet. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhelse-midt.no%2Fhelsefaglig%2Fsamhandling%2Fregional-samhandlingskonferanse-2020&data=02%7C01%7C%7Cf7970f33c3ba48f89cb008d7a632a79c%7C90b1dbcbc1e2453b83f9c09316c9300a%7C0%7C0%7C637160608793819007&sdata=HgvFiNT636ImY2AKfvaX5euR341YoUeZQ7JRVFvwob0%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhelse-midt.no%2Fhelsefaglig%2Fsamhandling%2Fregional-samhandlingskonferanse-2020&data=02%7C01%7C%7Cf7970f33c3ba48f89cb008d7a632a79c%7C90b1dbcbc1e2453b83f9c09316c9300a%7C0%7C0%7C637160608793819007&sdata=HgvFiNT636ImY2AKfvaX5euR341YoUeZQ7JRVFvwob0%3D&reserved=0


LSU Molde ber om at Helge Storøy lager utkast til et brev, der vi ber om sterkere 

forankring og forpliktelser fra HMR angående samhandling i innføringsarbeidet med 

Helseplattformen.  

 

Sak 04/20 Utvikling av rehabiliteringstjenestene i Møre og Romsdal  

Prosjektleder Synnøve Opsahl Melseth presenterte prosjektet Utvikling av 

rehabiliteringstjenesten i Møre og Romsdal (vedlegg 2). 

Målgruppen er voksne over 18 år som er i behov for døgnbasert rehabilitering, der 

rus, psykiatri og demens ikke er hovedutfordring 

Gunn Anita Faksvåg (Molde kommune), som er ROR sin representant i 

prosjektgruppen, deltok også i møtet. 

Vedtak: 

Lokalt samhandlingsutvalg tok saken til orientering. 

 

Sak 05/20 Revisjon av samhandlingsavtalen  

ROR har tatt en aktiv rolle i forbindelse med revisjonen av samhandlingsavtalen. 

Følgende føringer fra styremøte den 30.04.2019 ligger til grunn for administrasjonens 

arbeid:  

 Strukturen på den nye avtalen bør bygge på eksisterende avtale 

 Avtaleverket kan med fordel spisses og forenkles, med færre punkt og mindre 

ord. 

 Hensikt/mål med de ulike samarbeidsfora må klart defineres i avtaleverket 

 Det må være likevekt mellom representasjon (nivå i organisasjonen) på de 

som stiller fra Helseforetaket og fra kommunene i de ulike fora. 

 HMR må sikre at de er representert med nødvendige fullmakter i lokalt 

samhandlingsutvalg 

 Når det gjelder overordnet dialogmøte er ROR opptatt av at representanter 

fra kommunene er med på å utarbeide dagsorden og planlegge disse møtene. 

Dette for at en skal oppnå reell samhandling fremfor rene 

informasjonsmøter. 

 ROR stiller seg positiv til å avsette ressurser til å delta i sekretariat for de ulike 

foraene. 

  



Etter gjennomført evaluering av arbeidet i LSU Molde har ROR fremmet følgende 

forslag til revidert mandat: 

Mandat 

1. Utveksle erfaringer om både utfordringer og gode 

(samhandlings)løsninger. 

 

2. Bidra til å utvikle gode pasientforløp og standardisere på «best praksis» 

 

3. Holdes orientert om årlig status på avvik og avviksregistrering innen 

samhandlingsområdet.  

 

4. Ansvarlig for å arrangere årlig samarbeidsmøte mellom sjukehuset og 

kommunene for å spre gode løsninger og kartlegge aktuelle 

forbedringstiltak. 

 

5. Kartlegge, prioritere, initiere og følge opp konkrete forbedringsprosjekt*) 

 

*) Forbedringstiltak prioriteres ut fra input fra punkt 3, 4 og 5 over. 
Saker som også omfatter andre lokale samhandlingsutvalg i fylket sendes 
videre til overordnet samhandlingsutvalg for beslutning. 

 

 

I møtet ga de enkelte kommunene en kort oppsummering av sine høringsuttalelser. 

Det ble videre orientert om at det trolig blir arbeidet videre med avtaleutkastet. 

Dette vil så bli sendt ut på ny høring før endelig behandling.  

Vedtak: 

Anita Kvendseth, Oddbjørn Tomren, Jan Morten Dale, Jan Erik Hovdenak og Alf 

Reistad møtes fredag 7. februar for å utarbeide et felles forslag til høringsuttalelse fra 

LSU Molde angående Lokalt Samhandlingsutvalg sitt mandat. 

 

Sak 06/20 Fokusområder for LSU Molde 2020  

På forrige møte ble det besluttet at Oddbjørn Tomren og Jan Erik Hovdenak skal 

legge fram forslag til fokusområder for LSU Molde sitt arbeid i 2020. 

De har tatt utgangspunkt i innspillene fra tidligere møte: 

1. Tre prioriterte forbedringsprosjekt fra møtet i Midsund 14. juni 2019 (møte 
03_2019) (a. samarbeid kommune/HMR om pasientforløp for Parkinsons 
sykdom. b. intravenøs væske- og antibiotikabehandling av pasienter/brukere 
med kommunal institusjonsplass. c. forebygge decubitus). 

2. Føringer fra den nye avtalen om Helsefelleskap 
3. Bedre utnyttelse av KAD-senger 
4. Økt samhandling i forkant av innføring av Helseplattformen 
5. Eldre multisjuke 



6. Konsekvenser av nedbygging av sengeplasser i sjukehusene 
7. Kompetanseutvikling og hospitering 
8. Digitalisering 
9. Helseplattformen 
10. Palliativ plan 
11. Status for ordningen med kontaktleger på sjukehusene  

  

Fokusområdene er nummerert av Oddbjørn og Jan Erik i uprioritert rekkefølge. De 

utfordret LSU Molde på endelig prioriteringer med følgende forslag: 

 Pkt. 11 utgår.  

 

 Pkt. 2 er mindre aktuelt da vårt lokale LSU i stor grad etterlever føringene i ny 
avtale om Helsefelleskap.  

  

 LSU må få kontinuerlig/jevnlig oppdatering på utvikling angående 
Helseplattformen (pkt. 4 og 9). 

  

 LSU skal i 2020 aktivt oppsøke informasjon om digital utvikling både i HMR og 
kommunene i tilfeller hvor dette vedkommer samhandlingen (pkt. 8). 

  

 Det foreslås at de øvrige pkt. – 1 a., b. og c., 3, 5, 6, 7 og 10 settes sammen til 
et større prosjekt mellom HMR og kommunene med arbeidstittel «Rett 
pasient på rett sted» - god ressursutnyttelse. Prosjektet må initieres av og ha 
deltagelse fra LSU, men det er vesentlig at sentrale fagpersoner i kommunal 
pleie- og omsorgsenheter og på sykehuset kommer i dialog om utfordringene 
som ligger i disse ulike punktene. Vektleggingen for prosjektet skal ligge på 
hvordan vi i samhandling håndterer de mest ressurskrevende 
samhandlingspasientene , men det vil også måtte være flere «sidespor» i 
prosjektet. LSU utarbeider et prosjektmandat med mål- og fremdriftsplaner. 
(Eksempel på delmål med prosjektet:  
1. Hvordan kan sykehuset redusere funksjonstap ved innleggelser, for 
eksempel ved å forbygge trykksår + tidlig mobilisering? 
 2. Hvordan kan kommunene arbeide for å redusere variasjon i tilbud til 
pasienter/brukere i palliativ fase(kreft, alvorlig kronisk sykdom, eldre 
skrøpelige), for å unngå «unødvendige» og ofte belastende innleggelser på 
sykehus?) 

  

 Det foreslås et nytt pkt. hvor HMR og kommunene i fellesskap ser på 
rekrutteringsutfordringer/heltidskultur/trainee-ordninger/hospitering m.v. i et 
samhandlingsperspektiv. 

 
 
  



Vedtak: 

Anita Kvendseth, Oddbjørn Tomren, Jan Morten Dale, Jan Erik Hovdenak og Alf 

Reistad møtes fredag 7. februar for å utarbeide endelig prioritering. I tillegg skal det 

utarbeides en oppsummering mht utfordringen mht rekruttering.  

 
 

Sak 07/20 Tema for årets samhandlingsmøte  

Den nye direktøren i HMR har kommet med et utspill om at man må få til 

forbedringer gjennom å jobbe smartere. Den nye direktøren har takke ja til 

invitasjonen til å innlede på årets samhandlingsmøte, der temaet er 

forbedringsprosjekt til beste for pasientene, kommunene og helseforetaket. 

Målet er å kartlegge konkrete forbedringsprosjekt med fokus på grensesnittet 

mellom kommune og helseforetaket. 

Vedtak: 

Sekretariatet får i oppgave, sammen med lederen i LSU Molde, å utarbeide forslag til 

program og bestille lokaler. 

 

Sak 08/20 Eventuelt  

 Ingen saker til behandling. 

 

 

Elnesvågen / Molde, 03.02.2020 

  

Jan Morten Dale Alf Reistad 
(sign) (sign) 

Leder LSU Molde Daglig leder ROR / Sekretær LSU Molde 
  

 

 


