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Bakgrunnsdokumentasjon:  

 Samhandlingsavtalen mellom kommunane i Møre og Romsdal og Helse Møre og Romsdal  HF 

 Sak 2018/15 Etablering av forhandlingsutval for revisjon av Samhandlingsavtalen 

 Sak 06/2017 Status, evaluering og utvikling av Samhandlingsavtalen som rammeverk 

 Sak 2017/17 Oppfølging evaluering samhandlingsavtale – tilråding vidare prosess 

 Sak 2017/37 Evaluering av Samhandlingsavtalen i Møre og Romsdal – tilråding og vidare   prosess 

 Sak 04/2019 (OSU) – justering av mandat 

Referat og presentasjon fra tidligere møter, samt referat fra regionale samarbeidsmøter kan leses her.  

Sammendrag:   
 

Tema Aktuelt Oppfølging Ansvarleg Tidramme 
Delavtale 1 Representantene fra kommunene og HMR melder tilbake 

om innspill fra respektive interessenter ifht harmonisering  
av delavtale 1 opp mot formuleringer i avtalen til St.Olavs og 
opptakskommunene Sør Trøndelag.  
 
Oppsummert:  
 
Kommunene er ikke klar for harmonisering og ser 
utfordringer med å klare å rigge seg for 24/7 mottak av 
varsling. Vil kreve mer utredning, forankring. 
  
HMR viser til at forutsetning for å gå kommunene i møte på 
å innlemme samme vilkår for betalingsplikt psykisk helse og 
rus som for somatikk, er at kommunene strekker seg mot 
24/7varsling for å øke fleksibiliteten, samtidig understøtte 
behov for harmonisering opp mot Helseplattformen.  
 

Dialog med egne interessenter for å 
avklare;  

1. foreslått formulering i revidert 
delavale 1 

2. konkretisering av vilkår for 
betalingsplikt og fjerne 
formuleringen, samt denne 
samarbeidsavtalen.  

 
 

Representanter fra 
HMR og 
kommunene 

Innen 11.juni 

https://helse-mr.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Samhandlingsavtale%202015%20Revisjonsversjon%2016.02.16%20oppdatert.pdf
https://ekstranett.helse-midt.no/1011/samhandl-utval/Sakspapirer/Sak%202018-15%20Etablering%20av%20forhandlingsutval.pdf
https://ekstranett.helse-midt.no/1011/samhandl-utval/Sakspapirer/Sak%202017-06%20-%20Status,%20evaluering%20og%20utvikling%20av%20Samhandlingsavtalen%20som%20rammeverk.pdf
https://ekstranett.helse-midt.no/1011/samhandl-utval/Sakspapirer/Sak%202017-17%20-%20Oppfølging%20evaluering%20Samhandlingsavtale%20-%20tilråding%20vidare%20prosess.pdf
https://ekstranett.helse-midt.no/1011/samhandl-utval/Sakspapirer/Sak%202017-37%20Evaluering%20av%20Samh.-avtalen%20-%20tilråding.pdf
https://ekstranett.helse-midt.no/1011/samhandl-utval/Sakspapirer/Sak%202017-37%20Evaluering%20av%20Samh.-avtalen%20-%20tilråding.pdf
https://ekstranett.helse-midt.no/1011/samhandl-utval/Sakspapirer/Sak%2004-19%20-%20Mandat%20forhandlingutval.pdf
https://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/reforhandling-av-samhandlingsavtalen


Forhandlingsutvalget har ikke handlingsrom til å gå utover 
det mandatet som er gitt av interessentene en 
representerer. En foreslår derfor å innarbeide en ordlyd i 
delavtale 1 som ivaretar eksisterende formuleringer ifht 
vilkår for betalingsplikt. I tillegg legger en til en 
intensjonserklæring der en ved neste reforhandling har 
ambisjoner om;  
 

 Vilkår for betalingsplikt at helseforetaket også har sendt 
epikrise ved utskrivning av pasienter i psykisk helsevern 
og tverrfaglig spesialisert behandling for 
rusmiddelavhengighet.  
 

 Sikre rask responstid hele døgnet alle dager fra 
kommunene på melding om utskrivningsklare pasienter.  

  
Det diskuteres følgende punkt i eksisterende delavtale 5a, 
formuleringen; samt denne samarbeidsavtalen.   
 
Kommunal betalingsplikt inntrer fra den dagen pasienten 
blir erklært utskrivningsklar (i henhold til forskrift om 

kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter § 13, jf. § 
8-10) samt denne samarbeidsavtalen, og kommunen har gitt 

beskjed om at de ikke kan motta pasienten, jf. § 11 andre 
ledd i samme forskrift. Betalingskravet gjelder til den datoen 

kommunen melder fra om at kommunen er klar til å ta imot 
pasienten. 

 
HMR argumenterer for at avtalen må være konkret slik at 
det kommer klart fram hva som definerer vilkår for 
betalingsplikt.  
 
For å tydeliggjøre og unngå fortolkninger, er forslag fra 
HMR;   

  



a) Betalingsplikten inntrer fra og med det døgnet 
pasienten blir erklært utskrivningsklar og vilkårene i 

forskriftens § 8 til § 10 er oppfylt, og kommunen 

har gitt beskjed om at den ikke kan ta imot 

pasienten, eller ikke har svart på varselet om 
utskrivningsklar pasient. 

 

b)  For pasienter innlagt på somatisk døgnavdeling er 

det et vilkår for betalingsplikt at helseforetaket har 
sendt epikrise eller tilsvarende dokumentasjon i 

samsvar med punkt 1.4 f.  

Kommunene argumenterer for at de ønsker å beholde 
eksisterende ordlyd i revidert avtale.  
 
En blir enig om at det er behov for en dialog med egne 
interessenter for å avklare;  

1. foreslått formulering i revidert delavale 1 
2. konkretisering av vilkår for betalingsplikt og fjerne 

formuleringen, samt denne samarbeidsavtalen.  
 

Forhandlingsutvalget møtes igjen torsdag 11.juni for videre 
oppfølging og avklaring med mål om å ferdigstille til høring.  
 
Det foreslås dersom en ikke blir enig, å legge opp til et 
dialogmøte på overordna nivå for endelig beslutning.  
 
 

 


