Referat fra
Lokalt samhandlingsutvalg Molde
14. september 2018
Sted:

Sagbakken 2, Molde Sjukehus

Dato:

14. september 2018

Tid:

Kl. 09:00-13:45

Tilstede:

Ann-Helen Skare, Berit Kalgraff, Henning Fosse, Ingrid Vasdal, Jan Erik Hovdenak, Leif
Arne Lagesen, Oddbjørn Tomren, Målfrid Monge, Anita Kvendseth, Karin Sjåholm
Iversen, Håvard Jendem og Alf Reistad

Gjester:

Helge Storøy (ROR IKT) – sak 20/18, Ole Lorvik (HMR) – sak 21/18, Anne Hollingen
(HMR) – sak 22/18, Merete Hagbø (HMR) – sak 23/18 og Sverre Bugge Midthjell
(HMN) – sak 24/18

Saker til behandling
Sak 18/18

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

Sak 19/18

Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Vedtak:
Lokalt samhandlingsutvalg godkjenner protokollen fra møte den 4. mai 2018.

Sak 20/18

Velferdsteknologi
Presentasjon ved Helge Storøy (Prosjektleder Spredningsprosjektene for
Velferdsteknologi i Romsdal) om ulike løsninger og status for arbeidet med innføring
av velferdsteknologi i ROR-kommunene.
Helge utfordret deltakerne på møtet til en diskusjon om hvordan velfredsteknologi vil
spille inn på samspillet mellom de ulike instansene.
Presentasjon vedlagt som vedlegg 1.

Vedtak:
Lokalt samhandlingsutvalg Molde tar saken til orientering.

Sak 21/18

Implementering av 3 nye pakkeforløp for psykisk helse og rus
Presentasjon ved Ole Lorvik (HMR- Klinikk for psykisk helse og rus) om nasjonale
pakkeforløp for psykisk helse og TSB. Forløp utarbeidet av Helsedirektoratet med
bred deltakelse fra brukere, kommuner og helseforetak.
Det ble beskrevet 3 generelle forløp som beskriver veien inn, gangen gjennom
behandling og utredning, og veien videre ut med oppfølging. Første pasient kan
henvises fra 1.1.2019.
Det ble henvist til lanseringskonferanse tirsdag 30. oktober i Pinsekirka på Moa
(Ålesund).
Presentasjon vedlagt som vedlegg 2.
Vedtak:
Lokalt samhandlingsutvalg Molde tar saken til orientering.

Sak 22/18

Handlingsplan for koordinerende enhet, individuell plan og koordinator i samarbeid
med kommunene og HF
Anne Hollingen fra Fagavdelinga i HMR la fram handlingsplanen for 2017-19 som har
følgende formål:
•

Sikre at ansvar og oppgaver som er knyttet til koordinerende enhet(KE),
individuell plan(IP) og koordinator blir fulgt opp i praksis.

•

Handlingsplanen skal være et virkemiddel til videreutvikle/etablere felles
forståelse av status og utfordringer både i kommunene og HF.

Presentasjon vedlagt som vedlegg 3.
Vedtak:
Lokalt samhandlingsutvalg Molde tar saken til orientering.

Sak 23/18

Status for SNR (10:35)
Prosjektleder for medvirkning SNR Merete Hagbø orienterte om status for SNR med
fokus på ny entreprisestrategi for prosjektet.
Hagbø refererte til viktig vedtak styresak HMR –Sak 2018-39:



Styret slår fast at Helse Møre og Romsdal HF har fått i oppdrag å realisere
Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal, som ein del av løysinga av
spesialisthelsetenestetilbodet i Møre og Romsdal.



SNR skal realiserast i tråd med vedtak og intensjonar som ligg i forprosjektet,
og innhald, funksjonane og kapasiteten i SNR skal ikkje endrast –
prosjektramma på 4,1 mrd (2015-kroner) ligg fast.



Styret legg til grunn konkurranseforma Totalentreprise med samhandling
(der ein opplyser om byggherren sin budsjettpris) for justert
realiseringsstrategi i SNR.



Medverknad og samhandling er avgjerande for å lukkast med realiseringa av
SNR, og styret ber om at ein legg vekt på å nytte resultata frå tidlegare fasar i
prosjektet. Styret føreset også at organisasjonsutvikling og innføring av
Helseplattforma vert inkludert.



Styret slutter seg til adm. dir. sine vurderingar og plan for risikoreduserande
tiltak.

Presentasjon vedlagt som vedlegg 4.
Vedtak:
Lokalt samhandlingsutvalg Molde tar saken til orientering.

Sak 24/18

Regional utviklingsplan for Helse Midt-Norge 2019 - 2022 (2035)
Sverre Bugge Midthjell, som er seniorrådgiver Helse Midt-Norge RHF, ga en
overordnet presentasjon av Regional utviklingsplan for Helse Midt-Norge 2019 - 2022
(2035)
Presentasjon vedlagt som vedlegg 5.
Vedtak:
For å ha mest gjennomslag for ROR-kommunene sine innspill planlegges det en felles
uttalelse. Kommune oppfordres til å sende sine innspill til ROR ved Alf Reistad innen
20. september.

Sak 25/18

Eventuelt
Det ble orientert om status for etablering av forhandlingsutvalg med tilhørende
sekretariatsfunksjon for revisjon samhandlingsavtalen mellom helseforetaket og
kommunene.
I tillegg ble innføringen av Helseplattformen drøftet.

Vedtak:
Selv om samhandlingsutvalget ikke har en direkte rolle i innføringen av
Helseplattformen ønsker utvalget å ha jevnlig oppdatering på sine møter om dette
svært viktige og omfattende prosjektet.

Sak 26/18

Neste møte
Vedtak:
Neste møte er fastsatt til fredag 23. november på Aukra.

Alf Reistad

Oddbjørn Tomren (sign)

Referent

Leder lokalt samhandlingsutvalg Molde

