
Referat fra møte i forhandlingsutvalget for revisjon av 
samhandlingsavtalen 

 

Møtedato: 18.05.2020  

Stad: Skype (14:00-16:00)  

Medlemmer: Varamedlem:  

Tilstade: x 

x 
Kjetil Leirbekk, Orkidè 

 
Gunhild Eidsli, Orkidè 

X 
Cato Innerdal, ROR 

 
Jan Morten Dale, ROR 

- Inger Lise Kaldhol, SRR X Norunn Kirkebø Elde 

- 
Olav Aarø, kommuneadvokat 

X 
Guri Hasund Reiten, kommuneadvokat 

x 

x 

Ingrid Løset, Brukarutvalet HMR (deltok 

fra kl 15) 

Ann Helene Skare, Nestleiar 

Brukarutvalet HMR, 

 Inger Nossen Sandvik 

FFO/revmatikarforbundet 



X 
Svein-Rune Johannesen, KS 

 
Sidsel Rykhus, KS 

-/x Jorun Bøyum, HMR (kom inn i møtet 

15:00) 
 

 

x 
Stian Endresen, leiar PK 

 
 

x 
Lena Bjørge Waage, HMR 

 
 

x 

 

Jan Rino Austdal, 

personvernombod/jurist HMR  

 

 
Charlotte Vold Winther, Advokat HMN 

RHF 

x 
Mariann G. Svendsen, tillitsvald 

kommune 
 Hild Våge, tillitsvald kommune 

- Igor Jokic  Anette Lekve, tillitsvald HF 

 

Andre deltakere 

Referent: Marianne Gravem  

 

 

 



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:   
Møtet ble innledet av Lena Bjørge Waage som gikk gjennom sakslisten for møtet. 

 

 

Tema Aktuelt Oppfølging Ansvarleg Tidramme 
Oppfølging – 
spørsmål om egen 
delavtale barn og 
unge 

Viser til referat og møte i forhandlingsutvalget 11.05.20 og 
innspill fra klinisk samarbeidsutvalg for barn og unge om 
behov og ønske om egen delavtale for barn og unge;  
 
Forhandlingsutvalget har tidligere tatt standpunkt til at det 
ikke skal være egen delavtale. Begrunnelsen er at det har 
vært behov for forenkling av avtalene og sammenslåing av 
delavtaler, som kom frem i evaluering av samarbeidsavtalen 
både nasjonalt og lokalt. En vil derfor ikke tilrå egne avtaler 
for enkelte grupper som somatikk, psykisk helse og rus, barn 
og unge etc. Føringer om minstekrav til samarbeidsavtalen 
jamfør lov om helse- og omsorgstjenester §6-2 danner 
grunnlaget for eksisterende avtalestruktur. I dette inngår 
ikke egne retningslinjer for barn og unge.  

Til ny vurdering dersom endring i 
nasjonale føringer og ev neste 
revisjonsprosess for samarbeidsavtalen 

Forhandlingsutvalget 2020-2023 

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


I avtale om helsefellesskap og prioriterte satsingsområder, 
er samtidig barn og unge et område sammen med psykisk 
helse og rus, skrøpelige eldre og multisyke. Det er viktig at 
samarbeidsavtalen ivaretar alle disse gruppene, men en ser 
at dette best kan ivaretas som en forgreining til 
samarbeidsavtalen, der det kan utarbeides operative 
retningslinjer for det enkelte fagområde.  
 
Som oppfølging har samhandlingssjef tatt en avsjekk med de 
andre HF HMN som er i tilsvarende reforhandlinger. Det 
planlegges ikke for egen delavtaler for barn og unge på 
nåværende tidspunkt. En ser for seg at dette kan vurderes i 
lys av ev nye nasjonale føringer og dersom dette blir aktuelt, 
at en kan se på et regionalt samarbeid om dette.  
Med bakgrunn i tidligere konklusjon og vurderinger, står 
denne fast og forhandlingsutvalget tilrår ikke at det blir 
utarbeidet egen delavtale for barn og unge i Møre og 
Romsdal på nåværende tidspunkt.  
 
 

LIS Endresen: for at kommunene skal få godkjent sine 

utdanningsstillinger, trenger de avtaler med HF. Det er 

utarbeidet en ny enkel avtale som er tilfredsstillende. 

Spørsmålet er om denne kan godkjennes i 

forhandlingsutvalget eller om den må sendes ut på høring.  

 

Forhandlingsutvalget tilrår at den sendes ut på høring til 

kommunene v/kommuneoverlegene som avklarer signering 

med kommunalsjef ev kommunedirektør.  

 

 

Sendes ut på høring til 

kommuneoverlegene med kort høringsfrist 

Stian Endresen  

Delavtale 1 Diskusjon rundt punkt i delavtale 1 som omhandler 

veiledningsplikten.  

 

h) Helseforetaket er pålagt veiledningsplikt overfor 

kommunen, jf. sphl. § 6-3. Denne plikten gjelder i 

generelle spørsmål og i forhold til den enkelte 

Fortsetter med utkast delavtale 1 i møte 

25.05. 

  

Forhandlingsutvalget 

 

 

 

 

 

 

 



pasient. Veiledningsplikten skal ivaretas av 

helsepersonell med best mulig tilgjengelig 

kompetanse på fagområdet.  

 

j) Kommunen skal gi helseforetaket råd, veiledning og 

opplysninger om helsemessige forhold som er 

påkrevd for at helseforetaket skal løse sine oppgaver 

i forhold til den enkelte pasient, jf. hol. § 5-11. 

 

Veiledningsplikten ble grundig diskutert i møte 04.05.20, 

viser til utdrag fra referat under;  

 

Representant for Sunnmøre Regionråd foreslo i møtet å 

presisere spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt overfor 

kommunene i avtalen. Dette på bakgrunn av at 

referansegruppa for Nordre Sunnmøre har vært tydelig på at 

de ønsker tydeliggjøring i avtalen på veiledningsplikten til 

helseforetaket  
 
I høringsutkastet var følgende tatt inn;  
 
Spesialisthelsetjenesten har fått en særlig veiledningsplikt 
om helsemessige forhold knyttet til enkeltpasienter som 
planlegges overført fra spesialisthelsetjenesten til den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten. Plikten må sees i 
sammenheng med plikten til å utarbeide individuelle planer 
for pasienter med behov for langvarige og koordinerte 
tjenester, men er avgrenset til «helsemessige forhold». 
Veiledningsplikten omfatter et hvert tiltak som angår 
pasienter sin fysiske eller psykiske helse, avgrenset til det 
som er nødvendig for at den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten skal kunne gi forsvarlig helsehjelp og løse 
sine oppgaver etter lov og forskrift. 
 
Det ble vist til at i eksisterende delavtale 6 vises det til at 
spesialisthelsetjenesten har veiledningsplikt overfor den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten og 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pasient/pårørende jamfør rundskriv om veiledningsplikten 
HOD 1.juli 2013 og lov om spesialisthelsetjenester §6-3 
 
Det diskuteres i forhandlingsutvalget hvorvidt det skal 
presiseres at helseforetaket har en særlig veiledningsplikt, 
utover gjeldene føringer og endring i lov om helse- og 
omsorgstjenester §5-11, som presiserer at kommunen også 
har veiledningsplikt overfor spesialisthelsetjenesten 
 
I saksgang og behandling før lovendring, vises det m.a til at 
kommunal breddekompetanse stadig blir viktigere i møte 
med antall brukere med store og sammensatte behov. 
Kommunene vil ofte ha kunnskap om den enkelte pasient, 
som er avgjørende for å yte gode, helhetlige tjenester 
(Innst.378 L 2016-2017 kap 3). 
 
Forslaget om å tydeliggjøre veiledningsplikten for 
spesialisthelsetjenesten, fikk ikke tilslutning fra de andre 
representantene i forhandlingsutvalget. Tilbakemelding til 
forslaget var at delavtalen må gjenspeile gjeldende 
lovgivning der veiledningsplikten er gjensidig.  Punktet om 
veiledningsplikten vil bli særskilt omtalt i høringsbrevet, og 
det vil være anledning til å komme med merknader til dette i 
høringsrunden.  
 
 

Oppsummert står tidligere vurderinger fast som skildret overt 

og punkt h og j tas ut av utkast delavtale 1.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2016-2017/inns-201617-378l/?m=2

