Referat frå møte i forhandlingsutvalet
Møtedato: 26.08.2019
Stad: Vestnes Fjordhotel

Medlemar:

Varamedlem:

Tilstade: x
x
x
x
-

Jan Morten Dale, ROR

Cato Innerdal, ROR

Norunn Kirkebø Elde

Inger Lise Kaldhol, SRR
Olav Aarø, kommuneadvokat

x

Ingrid Løset, Leiar Brukarutvalet HMR

x

Ann Helene Skare, Nestleiar
Brukarutvalet HMR,

X

Gunhild Eidsli, Orkidè

Kjetil Leirbekk, Orkidè

Svein-Rune Johannesen, KS

X

Guri Haslund Reiten, kommuneadvokat
Inger Nossen Sandvik
FFO/revmatikarforbundet

Sidsel Rykhus, KS

X

Astrid Johanne Brandshaug, HMR

Jorun Bøyum, HMR

Kjersti Bergjord, HMR

Karl-Arne Remvik, HMR
(møte med internrevisjon 10-11)
X

X

x

Stian Endresen

Lena Bjørge Waage, HMR

Stian Endresen leiar PK (stiller for Karl
Arne)

Jan Rino Austdal,
personvernombod/jurist HMR

Charlotte Vold Winther, Advokat HMN
RHF

-

Mariann G. Svendsen, tillitsvald
kommune

-

Hild Våge, tillitsvald kommune

-

John Kristian Høye, tillitsvald HF

-

Anette Lekve, tillitsvald HF

Andre deltakarar:
Referent: Marianne Gravem
Møtet i forhandlingsutvalet for revisjon av samhandlingsavtalen vart halde på Vestnes Fjordhotell.

Møtet starta kl. 09:00

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 frå tidligare møter, samt referat frå regionale samarbeidsmøter kan lesast her.

Samandrag:
Møtet vart innleia av Lena Bjørge Waage som henta opp tråden frå førre møte i mai.

Tema

Aktuelt

Innspel/avklaringar frå
sist møtet

Utkast avtale har vært ute i ulike fora og det er kommet
en del innspill som man tar med seg videre i
diskusjonene.
Viser til mail sendt 4.juli til de ulike utvalga i
samhandlingsstrukturen. Det er bedt om innspill til
samhandlingsstrukturen med frist senest i forkant av
møte 14.oktober.

Utkast hovedavtalen
herunder
samhandlingsstrukturen

Så langt er det enighet både i HMR og kommunene at
strukturen har forbedringspotensiale ifht om oppgaver og
sammensetning for å understøtte formålet om å utvikle
helhetlige og koordinerte tenester til innbyggerene i
Møre og Romsdal og samtidig god ressursbruk.

Oppfølging

Ansvarleg

Tidramme

Forhandlingsutvalget

Forhandlingsutvalget

Ferdigstille
samhandlingsstruktur
i møte 14.oktober

Det kommer innspill fra kommunemiljø på at dagens
samhandlingsstruktur har forbedringspotensiale. Men
hvilke endringer som ønskes, er man usikre på og man
trenger mer tid til å tenke gjennom dette.
ROR ønsker dagens samhandlingsstruktur, men at denne
bør forbedres. Blant annet bør Dialogmøtet spisses og
favne målgruppa på en bedre måte. Dette har det også
kommet innspill på fra HMR.

En vil fortsette med
samhandlingsstrukturen i neste
møte og ferdigstille utkast.
Utkast så langt en har kommet
blir sendt ut til medlemmene i
forhandlingsutvalget i etterkant
av møtet.

Cato

Oppfølging etter oppsatt plan

Marianne kaller inn
til møter

Det er behov for å se nærmere på hvert ledd av
strukturen og jobbe ut ifra den. Eksisterende delavtale 12
beskriver samhandlingsstrukturen i dag. En er ening i
forhandlingsutvalget at samhandlingsstrukturen kan være
en del av hovedavtalen og ikke egen delavtale.
Forhandlingsutvalget har i dagens møte gått gjennom
dialogmøtet og overordna samhandlingsutval.

Forslag framdriftsplan

Møte 14.10.2019 – Ferdigstille hovedavtale, starte på
delavtale for innlegging/utskriving.
Møte 20.11.2019 – ferdigstille delavtale
innlegging/utskriving
16.12.2019 – Gjennomgang revidert utkast for
ferdigstilling
Januar – medio februar – Høring
24.februar 2020 – Ta inn innspill fra høringa og ferdigstille
utkast revidert samhandlingsavtale
4.mars 2020 – Til behandling i Overordna
samhandlingsutvalg

Etter estimert
tidslinje

Medio/ultimo mars – Til behandling i kommuner og Helse
Møre og Romsdal HF
01.04.2019 (tentativt) – Revidert samhandlingsavtale
signert.
Forslag andre delavtaler
og prosess for dette

Som grunnlag for å avklare tilråding for justert
samhandlingsstruktur, viser samhandlingssjef til
prosessen for revisjon av samhandlingsavtalene som
foregår i Helse Nord-Trøndelag og ved St.Olavs Hospital.
Innad regionen er det enighet om å tilstrebe
harmonisering av avtalene så langt det er hensiktsmessig.

Forhandlingsutvalget

Frist revidert utkast
1.desember 2019, se
ellers oppsatt
framdriftsplan over.

I forhandlingsutvalget blir en enige om følgende justering;


o

o

1

Forhandlingsutvalget

Hovedavtale (herunder også samhandlingsstruktur
delavtale 12)
Delavtale 1 – Samarbeid om poliklinikk,
innleggelse og utskriving av pasienter med behov
for kommunale tjenester (slår sammen delavtale
2, 3ab og 5ab)
Delavtale 2 – Samarbeid om gjensidig
kunnskapsutveksling, forskning, utdanning,
praksis og læretid (slår sammen delavtale 6, 7 og
13)

Forhandlingsutvalget

Cato og Stian ser på
sammenstilling av delavtale 6, 7
og 13 og utarbeider utkast.
Sender så til arbeidsgruppa for
FIUK1 arbeidet knytt til
Utviklingsplanen.

Cato, Stian, FIUK

FIUK står for Forsking – Innovasjon – Utdanning og Kompetanseutvikling – har utarbeida strategi for perioden 2019-2022 knytt til utviklingsplan for HMR. I arbeidet deltok
også kommunale representanter.

o

Delavtale 3 – Samarbeid innen
svangerskapsomsorg, fødselshjelp og
barselomsorg (delavtale 8)

o

Delavtale 4 – Samarbeid om IKT- elektronisk
samhandling (delavtale 9)

o

Delavtale 5 – Samarbeid om helsefremmende og
forebyggende helsearbeid (slår sammen
delavtale 2 og 10)

o

Delavtale 6 – Samarbeid om beredskapsplaner
og akuttmedisinsk kjede (slår sammen delavtale
11 og 4)

Revidere delavtalen

Klinisk
samhandlingsutvalg
for svangerskapsomsorg, fødselshjelp
og barselsomsorg

Revidere delavtalen

Digitalt fagråd Møre
og Romsdal

Slå sammen og revidere
delavtale 2 og 10

Avklarer med
teamleder for
lærings og
meistrings-senteret i
HMR i samråd med
relevante fra
kommuner i MR

Slå sammen og revidere
delavtale 11 og 4

Akuttutvalget

