Referat
Lokalt samhandlingsutvalg Molde
27. november 2020
Sted:

Teams

Dato:

27. november 2020

Tid:

Kl 09.00-10.45

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
Georg Johnsen, Molde sjukehus
Ingrid Vassdal, Molde sjukehus
Oddbjørn Tomren, Molde sjukehus
Trude Solenes; Molde sjukehus
Tor Nygård, HMR
Thilde Svela, Praksiskonsulent
Alf Reistad, Romsdal Regionråd

Fravær:
•

Atle Tangen

•

Britt Valderhaug Tyholm, HMR

Gjester:

Saker til behandling

Sak 31/20

Godkjennelse av innkalling og dagsorden
Vedtak:
Lokalt samhandlingsutvalg godkjenner innkalling og dagsorden.

Sak 32/20

Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Protokoll fra møte 04_2020 ble raskt gjennomgått i møtet.
Vedtak:
Lokalt samhandlingsutvalg godkjenner protokollene fra felles møte med LSU
Kristiansund og påfølgende separat møte for LSU Molde den 30. oktober 2020.

Sak 33/20

Valg for 2021
For 2021 skal HMR/Molde sjukehus ha lederen i utvalget og ROR-kommunene
nestelederen.
Vedtak:
Oddbjørn Tomren velges til leder og Tanja Thalén som nestleder i LSU Molde for 2021.

Sak 34/20

Godkjenning av fokusområder for LSU Molde 2020-22
Det ble vist til sak 17/20 der det ble besluttet, konkludert på at utvalget må arbeide
mer langsiktig og at fokusområdet fastsettes for en toårsperiode – ikke for ett enkelt
år som tidligere.
Vedtak:
Lokalt samhandlingsutvalg beslutter å videreføre fokusområder for perioden 2020-22
iht. tidligere vedtak.
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.

Reduksjon av 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.

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 35/20

Møteplan 2021
Vedtak:
Lokalt samhandlingsutvalg fastsetter følgende møteplan for 2021:
•
•
•
•
•
•

Fredag 29. januar
Fredag 12. mars (fellesmøte med LSU Kristiansund). Det skal avklares om
møtet gjennomføres enten etter lunsj denne dagen eller fredag 19. mars.
Fredag 28. mai
Fredag 27. august
Fredag 1. oktober (fellesmøte med LSU Kristiansund)
Fredag 26. november

Sak 36/20

Status for arbeidet med de fire prioriterte forbedringsprosjektene innenfor
fokusområdene
Prosjektlederne for de fire prioriterte forbedringsprosjektene la fram status for
arbeidet.
Vedtak:
Lokalt samhandlingsutvalg tar saken til orientering og ber om at prosjektlederne tar
innspillene framkommet i møtet med i det videre arbeidet.

Sak 37/20

Framdrift for arbeidet med ny samarbeidsavtale mellom HMR og kommunene i
fylket
Jan Morten Dale ga en kort oppdatering om videre arbeid med den nye
samarbeidsavtalen hvor endelig utkast nå er sendt ut til partene for endelig høring.
Vedtak:
Lokalt samhandlingsutvalg tar saken til orientering og ber Jan Morten Dale sende
over sin presentasjon og Averøy kommune sin høringsuttalelse til møtedeltakerne.

Sak 38/20

Eventuelt
Vedtak:
Ingen saker til behandling.

Elnesvågen/Molde 27.11.2010
Jan Morten Dale / Oddbjørn Tomren
(sign.)
Leder LSU Molde

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

