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Møtetittel:  Lokalt samhandlingsutvalg Kristiansund   
Møtenummer:  2/2020  
Møteleiar:  Carina Wollan Myhre  
Referent: Carina Wollan Myhre   
   
Dato: 26.08.2020  
Tidspunkt: Kl.10-15-13.00  
Stad: Skype  
   

 

 Namn Møtt 

Representantar Ellen Engdahl, Geir Nielsen, Gunhild Eidsli, Andreas Hals, 
Ingeborg Johnsrud Dyrnes, Jeanette Størseth, Joakim 
Varvin, Gudrun Karlsen, Kjetil Leirbekk, Chris Mari Olsen, 
Siri Holmeide Vangen, Anne Grete Mogstad og Carina 
Wollan Myhre 

x 

Frafall Siv Iren Stormo Andersson, Hans Bjørn Vikhals, Britt Iren 
Bæverfjord og Ragnhild Kleve 

 

 
Sak 5 /2020 
Orientering fra SNR prosjektet ved Merete Hagbø  
PPT ligger vedlagt  
Orientering fra DMS prosjektet ved Joakim Varvin  
PPT ligger vedlagt  
 
Sak 6 / 2020 
Barn som etterlatte ved kommunepsykolog i Kristiansund Katarina G.Eilertsen.  
Viser til informasjon vedlagt innkalling.  
PPT ligger vedlagt  
Vedtak: 

 Lokalt samhandlingsutvalg Kristiansund støtter skissa til arbeidsgruppen og stiller seg 
positive til de tiltak som blir anbefalt. 

 Lokalt samhandlingsutvalg Kristiansund vil gå i dialog med LSU Molde for å utnevne 
en partssammensatt gruppe som tar arbeidet videre . Ansvar : Carina Wollan Myhre  
 

Sak 7/2020 
Sommerferie og covid19- erfaringsutveksling mellom kommuner og foretak. 

 Felles for de fleste kommuner er utfordringer med mangel på nok personell. 

 Kommunene opplever økt pågang av testing for covid19, dette er ressurskrevende 

 Lite sirkulasjon på sykehjemsplassene  

 Ved Kristiansund sjukehus har driften vært utfordrende på grunn av svært mange 
utskrivingsklare pasienter. I tillegg til dette har vi driftet en ekstra seksjon knyttet til 
covid19 beredskap. Dette har vært ressurskrevende. 

Refleksjon i møtet :  
Utfordringene har vært som de pleier. Overbelegg i sjukehus, utskrivingsklare pasienter , 
rekrutteringsutfordringer hos alle. Vi har de siste årene brukt svært mye ressurser på eldre 
multisyke prosjektet men effekten uteblir. Vi må i større grad forplikte oss til å forbedre 
pasientforløpene. Hvorfor får vi det ikke til ? 
 
Sak 8/ 2020  
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Orientering om omsorgsprisen frå Smøla kommune 
Saken gikk ut da Smøla ble forhindret, LSU vil få en orientering senere.  
 
Sak 9/2020 
Eventuelt  
Orientering fra Ellen Engdahl og Gunhild Eidsli om en ønsket  nyopprettet stilling som 
Helseressurs for Møre og Romsdal.  
KS har gitt oppdrag til Møreforsking å utrede behovet for felles kommunal ressurs inn i 
samarbeidet med HF. I tillegg skal de se på hvilke ressurser som er i kommunene og i 
regionråd og hvordan dette er organisert/jobbes i dag.  
Denne utredningen var uavhengig av helsefellesskap.  
Nordmøre har påtatt seg oppgaven å skrive forslag til søknad til HD, men det var ønske fra 
de andre regionrådene om å avvente utredningen fra Møreforsking før søknaden sendes. 
 
https://www.fylkesmannen.no/nn/oslo-og-viken/helse-omsorg-og-
sosialtenester/helsetenester/tilskudd-til-helsefellesskap/ 
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