
 

 

Referat 
Lokalt samhandlingsutvalg Molde 

28. august 2020 

Sted:   Høgskolen i Molde 

Dato:  28. august 2020 

Tid:  Kl 09:00-11:45 

 

Tilstede:   

• Ann-Helen Skare, brukerutvalget HMR 

• Jan Erik Hovdenak, Aukra kommune 

• Jan Morten Dale, Hustadvika kommune  

• Margrete Grinaker Berle, Rauma kommune 

• Tanja Thalén, Molde kommune 

• Greta Bjerke, Vestnes kommune 

• Trude Solemsnes, Molde sjukehus 

• Ingrid Vassdal, Molde sjukehus 

• Oddbjørn Tomren, Molde sjukehus 

• Tor Nygård, Molde sjukehus 

• Thilde Svela, Praksiskonsulent 

• Alf Reistad, Romsdal Regionråd 

Fravær: 

• Georg Johnsen, Molde Sjukehus 

• Atle Tangen, brukerutvalget HMR 

Gjester: 

• Anne Hollingen (HMR) under sak 20/20 

• Lena Bjørge Waage (HMR) under sak 18/20 

 

 

  



 

 

Saker til behandling 

Sak 14/20 Godkjenning av innkalling og sakliste  

 Vedtak: 

Lokalt samhandlingsutvalg godkjenner innkalling og saksliste. 

 

Sak 15/20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte  

Vedtak: 

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

2020. 

 

Sak 16/20 Godkjenning av mandat for LSU Molde  

Det ble vist til sak 11/20 fra forrige møte.  

Oppsummering av tidligere arbeid med saken, inkludert det siste møtet mellom ROR 

og Georg Johnsen, var sendt ut sammen med møteinnkallingen. 

Vedtak: 

Lokalt samhandlingsutvalg godkjenner forslaget til nytt og forenklet mandat for 

utvalget: 

Mandat 

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

samhandlingsområdet. Prioritere avvik som skal forbedres/reduseres  

2. Initiere gode samhandlingsløsninger og standardiserte pasientforløp 

basert på erfaringer og «best praksis». (Plan-do-check-akt)   

3. Ansvarlig for å arrangere årlig samarbeidsmøte mellom sjukehuset og 

kommunene for å spre gode løsninger og kartlegge aktuelle 

forbedringstiltak. 

På bakgrunn av punktene over skal LSU Molde foreta en årlig gjennomgang med 

revisjon av fokusområder som skal prioriteres. 

 

Sak 17/20 Godkjenning av fokusområder for LSU Molde 2020-22  

Det ble vist til sak 12/20 fra forrige møte. 

Med bakgrunn i vedtak i forrige møte har en arbeidsgruppe arbeidet videre med 

fokusområder for LSU Molde. I møtet ble det konkludert på at utvalget må arbeide 

mer langsiktig og at fokusområdet fastsettes for en toårsperiode – ikke for ett enkelt 

år som i dag. 



 

 

Vedtak: 

Lokalt samhandlingsutvalg godkjenner forslaget til fokusområder for perioden 2020-

22. 

Satsingsområde 1 

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

Som en del av arbeidet med pasientforløpet «Den eldre multisjuke pasienten» og 

arbeidet med implementering av verktøyet «Palliativ plan», ønsker LSU Molde å 

initiere forbedringsprosjekt knyttet til følgende områder: 

a. Redusere variasjon i antall unødvendige innleggelser i sykehus, for intravenøs 

væske- og antibiotikabehandling, av pasienter/brukere med kommunal 

institusjonsplass. 

b. Tidlig mobilisering av pasienter ved innleggelse i sykehus  

c. Pasientforløp for Parkinsons sykdom. 

Det ble besluttet å opprette arbeidsgrupper for hvert av områdene, med 

representasjon fra LSU Molde, kommunehelsetjenestene og sykehuset. Hver gruppe 

ledes av en representant fra LSU Molde.  

Oddbjørn Tomren utnevnes som leder for satsingsområde 1a. Representanter fra 

Molde, Vestnes og Rauma deltar i denne gruppen. 

Tanja Thalén utnevnes som leder for satsingsområde 1b. Her deltar Hustadvika i 

tillegg til Molde. 

Margrete Grinaker Berle leder arbeidet med fokusområde 1c. Her deltar Aukra og 

Hustadvika i tillegg til Rauma.  

Molde sjukehus/HMR er ansvarlig for å oppnevne samme antall representanter i hver 

gruppe som kommunene. 

Lederen av LSU Molde er ansvarlig for at det blir utarbeidet utkast til mandat for 

gruppe 1a. og 1b. Oddbjørn Tomren får i oppdrag å be Åse H. Morsund å lage et 

forslag til mandat for gruppe 1c. 

Leder for LSU Molde får også ansvar for at det utarbeides framdriftsplaner for 

satsingsområdene, og at disse legges fram på neste møte. 

Satsingsområde 2 

Kompetanseutvikling og rekruttering 

HMR og kommunene skal i fellesskap se på rekrutteringsutfordringer inkludert 

heltidskultur, trainee-ordninger og hospitering m.v. i et samhandlingsperspektiv 



 

 

Satsingsområde 3 

Helseplattformen 

LSU skal holde seg jevnlig oppdatert på arbeidet med Helseplattformen. 

Satsingsområde 4 

Digital utvikling 

LSU skal i 2020 aktivt oppsøke informasjon om digital utvikling både i HMR og 

kommunene i tilfeller hvor dette vedkommer samhandlingen. 

 

Sak 18/20 Revisjon av samarbeidsavtalen  

Lena Bjørge Waage (HMR) la fram status for arbeidet med ny Samhandlingsavtale 

med spesiell vekt på samarbeidsstruktur (vedlegg 1) 

 

 

I forbindelse med dette punktet orienterte Tanja Thalén om at det er sendt ut 
høringsbrev fra Helse- og Omsorgsdepartementet angående forslag om å 
innføre krav om at kommuner og helseforetak skal avtale hvordan de skal 
planlegge og utvikle tjenester.  
 
Diskusjonen viste at partene er enig om at LSU Molde mener at lokale 
samhandlingsutvalg er et hensiktsmessig organ for å skape konkrete 
forbedringer i grensesnittet mellom kommunene på den ene side og det lokale 
sjukehuset og helseforetaket på den andre.  



 

 

 
 Vedtak: 

LSU Molde tar saken angående ny Samarbeidsavtale til orientering, samtidig ber en 

forhandlingsutvalget klargjøre tydeligere rollen og kommunikasjonen mellom de 

lokale samhandlingsutvalgene og de faglige samhandlingsutvalg.  

Videre ber LSU Molde forhandlingsutvalget vurdere å endre kulepunkt 1 og 2 i 

sammensetningen av medlemmer i Partnerskapsmøtet slik at det åpnes for at både 

kommuneoverlege og kommunalsjef kan være representert i møtet. 

Når det gjelder høringen om hvordan kommuner og helseforetak skal avtale hvordan 

de skal planlegge og utvikle tjenester framhever LSU Molde viktigheten av 

velfungerende lokale samhandlingsutvalg. LSU Molde er videre opptatt av at dette 

blir regulert gjennom Samarbeidsavtalen for å unngå nok en avtale. 

LSU Molde vil ikke utover dette ikke sende egne høringsuttalelser i forbindelse med de 

to høringene, men oppfordre kommunene og sjukehuset om å gjøre det. 

 

 

Sak 19/20 Forslag om felles kommunal samhandlingsressurs for fylket 

Alf Reistad orienterte om ulike initiativ om en felles kommunal samhandlingsressurs 
for fylket: 

• Dette ble først foreslått av Kristiansund kommune med bakgrunn i erfaringer 
fra Trøndelag. Til tross for flere invitasjoner, og ønske om å kartlegge 
konkrete arbeidsoppgaver, mangler en fortsatt tilbakemelding på dette 
punktet. Når det gjelder organiseringen i Trøndelag ble det presisert at man 
der ikke har lokale samhandlingsutvalg. ROR ser på de lokale 
samhandlingsutvalgene som avgjørende viktig for å få til konkrete 
forbedringer i grensesnittet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. 

• KS M&R har senere fattet et vedtak om en slik felles kommunal 
samhandlingsressurs, men uten å spesifisere ansvars- og arbeidsoppgaver. 
Pga. skepsis fra både ROR og Sunnmøre Regionråd har KS nå engasjert 
Møreforsking til å foreta en analyse av dagens praksis, samt å klarlegge 
ansvar- og arbeidsoppgaver for en eventuell ny ressurs. 

• Med bakgrunn i innføringen av Helsefellesskap har HMR foreslått at 
regionrådene og kommunene skal samarbeide om en søknad om økonomisk 
støtte for en felles kommunal samhandlingsressurs fra Helsedirektoratet. 
Søknaden må sendes fra en kommune (ikke regionrådene). 
Orkidé/Kristiansund kommune har startet arbeidet med en slik søknad. 

 
Det ble orientert om at ROR og Sunnmøre Regionråd stiller seg positiv at behovet for 
en kommunal felles helseressurs blir utredet med fokus på konkrete ansvars- og 
arbeidsoppgaver. Samtidig påpeker de to regionrådene at de ikke ønsker å bli 
representert av en slik samhandlingsressurs inn mot HMR, men at dette blir ivaretatt 
av de aktuelle regionrådene og kommunene.   
 



 

 

Vedtak: 

LSU Molde tar saken til orientering. 

 
 
Sak 20/20 «Sorgstøttegrupper» - Ivaretakelse av mindreårige etterlatte – et samarbeid    

mellom HMR HF og kommunene  

Initiativet om opprettelse av sorgstøttegrupper ble presentert av Anne Hollingen 

(HMR) – se vedlegg 2. 

Det ble informert om vedtak i Overordnet Samhandlingsutvalgt (OSU) den 

20.05.2020: 

1. OSU tek orienteringa til vitende. 

2. OSU støttar opp om dette arbeidet og tilrår at det blir etablert eit 

partsamansett prosjekt som ser nærare på korleis ein organiserer dette 

arbeidet, med mål om at ein får eit felles ansvar for denne gruppa i både 

helseføretaket og i kommunane. 

3. OSU ber arbeidsgruppa ta kontakt med dei lokale samhandlingsutvala med 

oppfordring om å ta ei aktiv rolle i dette arbeidet. 

 
Vedtak: 

LSU Molde støtter forslaget om at det opprettes en partsamansett prosjekt for 
Nordmøre og Romsdal. 
 
De utnevner en partssammensatt gruppe som lager en skisse til hvordan tiltak kan 
organiseres/gjennomføres. Inkludert i skissen skal det være konkretisert hvordan 
tiltakene skal forankres mellom samarbeidspartene. 
 
Skissen legges fram til godkjenning på felles møte mellom LSU Molde og LSU 
Kristiansund den 30. oktober. 
 
Tor Nygård tar ansvar for å gå i dialog med LSU Kristiansund om videre framdrift i 
forhold til vedtaket. 
 

 
Sak 21/20 Eventuelt  

 Ingen saker til behandling. 

 

 
 

Jan Morten Dale 

 
 

Alf Reistad 
         (sign) (sign) 
Leder LSU Molde Daglig leder ROR / Sekretær LSU Molde 



 

 

 


