Protokoll Lokalt samhandlingsutvalg Molde 16.02.2018

Sted:

Molde sjukehus, Sagbakken hus 2

Dato:

16. februar 2018

Tid:

Kl 09:00-13:00

Til stede: Henning Fosse, Oddbjørn Tomren, Jan Morten Dale, Greta Hanset, Marianne Gravem, Ann
Helen Skare, Kristin Stubø, Målfrid Monge, Leif Arne Lagesen, Berit Kalgraff og Alf Reistad
Forfall: Greta Bjerke, Ingrid Vasdal, Jan Erik Hovdenak, Liv Lyngstadaas Naas, Thilde Camilla Svela og
Atle Tangen
Andre:

Saker til behandling
Sak 01/18

Godkjenning av innkalling og sakliste
Vedtak:
Lokalt samhandlingsutvalg godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 02/18

Godkjenning av møtereferat fra møte den 27. oktober 2017
Referatet fra forrige møte ble gjennomgått og kommentert.
Vedtak:
Lokalt samhandlingsutvalg godkjenner møtereferatet fra møtet den 27. oktober
2017.

Sak 03/18

Legevaktsamarbeid i Molderegionen
Presentasjon ved Henning Fosse – presentasjonen vedlagt.
Vedtak:
Lokalt samhandlingsutvalg tar gjennomgangen til orientering.
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Sak 04/18

Satsningsområder LSU 2018
Evalueringen av samarbeidsutvalgets arbeid, som var oppe til behandling på møte
den 27. oktober 2017, ble gjennomgått og diskutert.
Med utgangspunkt i denne evalueringen ble prioriterte satsingsområder for 2018
drøftet.

Vedtak:
Lokalt samarbeidsutvalg prioriterer følgende hovedområder for satsingen i 2018:




Sak 05/18

Helseplattformen – Digitalisering (muligheter og utfordringer for
primærhelsetjenesten ved nye digitaliserte løsninger)
Rus-psykiatri. Her fikk Leif Lagesen og Berit Kalgraff og Berit i oppgave å
komme tilbake med konkret forslag til opplegg.
SNR og Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal

Avvik – oversikt og læringsmuligheter
Presentasjon ved Marianne Gravem.
Det ble diskutert hvordan utvalget skal jobbe videre med avvik og læring av avvik.
Vedtak:




Sak 06/18

Med utgangspunkt rapporten som ble framlagt er samhandlingsutvalget
opptatt av at forbedringsarbeidet med utarbeidelse av faglig god epikrise til
riktig tid blir prioritert av Molde sjukehus. Samhandlingsutvalget ber om at
sjukehuset rapporterer status for dette arbeidet i løpet av høsten 2018.
Samhandlingsutvalget er videre opptatt av bedre rutiner for
avviksregistrering i Helse Møre og Romsdal og i de enkelte kommuner. Det
gjelder særlig avvik knyttet til samhandling mellom spesialist- og
kommunehelsetjeneste. Det henstilles om at helseforetaket og de enkelte
kommuner tar en runde med aktuelle miljø for å sikre at dette arbeidet blir
prioritert.

Status SNR
Oddbjørn Tomren presenterte status for arbeidet med SNR – presentasjon vedlagt.
Vedtak:
Samhandlingsutvalget tok saken til orientering.
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Sak 07/18

Planlegging av samarbeidsmøter
Leif Lagesen presenterte utkast til program for møtet mellom ROR-kommunene og
Molde sjukehus onsdag 14. mars.
I tillegg ble ønske om felles møte med lokalt samhandlingsutvalg Kristiansund
diskutert.
Vedtak:




Sak 08/18

Leif Lagesen og Berit Kalgraff utarbeider det endelige programmet for møtet
mellom ROR-kommunene og Molde sjukehus den 14. mars.
Påmeldingen vil bli organisert av ROR – primært gjennom en nettbasert
påmeldingsløsning.
Oddbjørn Tomren tar kontakt med lederen av lokalt samhandlingsutvalg i
Kristiansund for å avtale et felles møte mellom de to samhandlingsutvalgene.

Eventuelt
Ingen saker til behandling

Sak 09/18

Neste møte
Neste møtet er satt til fredag 4. mai og vil bli lagt til det nye helsehuset i Rauma.
Oddbjørn Tomren og Greta Hanset er ansvarlig for å fastsette det endelige
programmet.

Oddbjørn Tomren (sign)

Alf Reistad (sign)

Leder lokalt samhandlingsutvalg Molde

Påtroppende daglig leder ROR – sekretariat
for Lokalt samhandlingsutvalg Molde
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