Referat fra Lokalt samhandlingsutvalg Molde 09.06.2017
Sted:

Gotfred Lies plass 4

Dato:

9. juni 2017

Tid:

kl. 10:00 – 14:00

Til stede: Jan Erik Hovdenak (Aukra kommune), Liv Naas (Eide kommune), Leif Arne Lagesen
(Midsund kommune), Henning Fosse (Molde kommune), Kristin Stubø (Nesset kommune), Gro Berild
(Rauma kommune) Oddbjørn Tomren (Molde sjukehus), Thilde Camilla Svela (Praksiskonsulent), AnnHelen Skare (Brukerutvalget), Atle Tangen (Brukerutvalget), Andrea Lode (sekretær)
Gjester: Karl-Arne Remvik, Lena Bjørge Waage, John Rottem
Forfall: Arild Kjersem (Fræna kommune), Greta Bjerke (Vestnes kommune), Berit Kalgraff (Molde
sjukehus), Ingrid Vasdal (Molde sjukehus)

Saker til behandling
Sak 08/17

Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:
Lokalt samhandlingsutvalg godkjenner innkalling og saklisten med følgende
endringer:



Sak 09/17

Sak 13/17 om Delavtale 4 til Samhandlingsavtalen utsettes til neste møte
1 sak er meldt inn under sak 14/17 Eventuelt: Samhandlingsprosjekt rundt
KOLS-pasienter.

Orientering om status i utviklingsplanarbeidet i HMR 2019-2022
Karl-Arne Remvik (prosessleiar utviklingsplan) og Lena Bjørge Waage
(prosesskoordinator utviklingsplan) orienterte om status for utviklingsplanarbeidet,
samt videre prosess fram mot ferdigstilling i mars 2018. De informerte bl.a. om
arbeidsgruppene og organiseringen av arbeidet lokalt og regionalt. Se gjerne
Presentasjonen er vedlagt referatet.

Sak 10/17

Tema: Ambulant seksjon i psykisk helsevern
John Rottem, seksjonsleder for ambulante tjenester psykisk helse DPS Nordmøre og
Romsdal holdt innlegg om utviklingen til ambulante tjenester i fylket, med et særlig
fokus på Molderegionen.
-

-

Utvidet åpningstid med kveldstilbud f.o.m. høsten 2016
Lavterskeltilbud, trenger ikke henvisning for å få hjelp
Utfordring: ikke nok kunnskap om at det eksisterer et utvidet ambulant
akuttilbud. Det har vært vanskelig å formidle informasjon både til pasienter
og annet helsepersonell
Kommuner m.fl. oppfordres til å invitere representanter fra ambulant
seksjon til å orientere om tilbudet i regionen

Presentasjonen er vedlagt referatet.

Sak 11/17

Orientering om utviklingssenteret
Saken utgår.

Sak 12/17

Status for arbeidet med Helhetlige pasientforløp for den eldre multisjuke pasient
Gro Berild (Rauma kommune) informerte om status i prosjektet. Forberedende fase
er ferdig, og arbeidet videreføres nå i ei implementeringsgruppe. Se vedlagt
presentasjon.

Sak 13/17

Orientering: Delavtale 4 til Samhandlingsavtalen – Samarbeid om øyeblikkelig hjelp
Utsatt til neste møte.

Sak 14/17

Eventuelt


Samhandlingsprosjekt rundt KOLS-pasienter

Oddbjørn Tomren informerer om mulig oppstart av et samhandlingsprosjekt rundt
KOLS-pasienter. Det har vært avholdt møter mellom sjukehuset og Molde kommune
og det er enighet om at man ønsker å gå videre. Det skal opprettes en
prosjektgruppe som skal ha sitt første møte i løpet av høsten 2017.
Brukerrepresentanter med kjennskap til KOLS skal inviteres til å delta i gruppa.



Møtevirksomhet i Lokalt samhandlingsutvalg Molde (meldt inn etter at
møtet startet)

I forbindelse med deltakelse i Overordna samhandlingsutvalg (OSU) ønsker leder at
møter i Lokalt samhandlingsutvalg kommer i forkant av møtene i OSU. Leder vil ha
muligheten til å diskutere og få innspill fra lokalt samhandlingsutvalg i saker som skal
opp i OSU. Neste møte i OSU er 12. september.



Innspill til Utviklingsplanarbeidet i HMR på Dialogmøtet 20. juni (meldt inn
etter at møtet startet)

I etterkant av sak 09/17 ble det diskusjon i møtet om hvorvidt samhandlingsutvalget
skal komme med et samlet innspill til arbeidet med utviklingsplanen. Det er enighet
om at det er for lenge å vente til høringsrunden i oktober. Neste dialogmøte om
utviklingsplanen er 20. juni, og det foreslås at det lages en felles uttale fra
samhandlingsutvalget i forbindelse med møtet.

Vedtak





Det settes av tid til orientering om samhandlingsprosjektet rundt KOLSpasienter i det første møtet i lokalt samhandlingsutvalg i 2018. Angående
invitasjon av brukerrepresentanter inn i prosjektgruppa tar Ann-Helen Skare
kontakt med Brukerutvalget.
Det avholdes et ekstramøte for lokalt samhandlingsutvalg 8. september kl.
10:00 – 14:00.
Thilde Svela utarbeider et skriftlig notat om utviklingsplanen. Notatet skal
sendes til gruppa for innspill og kommentarer i forkant. Leder Leif Arne
Lagesen videreformidler notatet på vegne av samhandlingsutvalget.

Leif Arne Lagesen (sign)

Andrea Lode (sign)

Leder Lokalt samhandlingsutvalg Molde

Prosjektrådgiver ROR – sekretariat for
Lokalt samhandlingsutvalg Molde

