Revisjon av samhandlingsavtalen
mellom kommunane i Møre og
Romsdal og Helse Møre og Romsdal HF

Formål
• Samhandlingsavtalen har til formål å konkretisere oppgave- og
ansvarsfordelingen mellom kommunen og helseforetaket, og skal
bidra til at pasienter og brukere mottar et helhetlig tilbud om helseog omsorgstjenester

Forsking på avtalane
Hovudutfordringar:
• Avtalane er for omfangsrike, både i tal og
detaljeringsgrad
• Krevjande å handtere og etterleve
• Er gode verktøy, men utilstrekkelege for at
intensjonane og forpliktingane i blir etterlevd

Gir avtalen gode vekslingar?

Workshop 7. november 2017
• Evaluering av dagens avtale og struktur
• Presentasjon av avtale/struktur i Sør-Trøndelag
• Enighet om behov for revisjon – videreutvikle avtaleverk som i større
grad støtter utvikling og samhandling
• Forenkla avtaleverk, men med utgangspunkt i Gjeldande
samhandlingsavtale og delavtalar, med gjensidig forpliktingar og
rettar mellom partane
Før handsaming av saka i OSU, måtte ASU kvalitetssikre/forankre
konklusjonar og anbefalingar i møter med regionråda

Fra parter til partnere i samhandling

Det svikter i overgangene

Mandat
• Eksisterende Samhandlingsavtale (hovedavtale og delavtaler) med gjensidige forpliktelser og
rettigheter mellom partene skal danne grunnlaget for revidert avtale.
• Målet med revisjon av Samhandlingsavtalen er å få til et avtaleverk som i enda større grad
fremmer utvikling og god samhandling.
• Ved revisjonen må det tas utgangspunkt i at hovedavtale og delavtaler/retningslinjer skal oppfylle
de lovkrav som fremgår av helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2 flg jf. spesialisthelsetjenesteloven
§ 2-1 e.
I den grad gjeldende delavtaler er en blanding av retningslinjer som omfattes av lovkravet, og
operasjonelle prosedyrer, så bør det legges til rette for at prosedyrer tas ut av avtalene og
forvaltes av etablerte fagråd på de enkelte fagområdene.
• Avtalen skal justeres i henhold til nye lovbestemmelser og forskrifter.
• I den grad det er praktisk og hensiktsmessig bør revisjonsarbeidet lede til harmonisering av de
ulike avtalene i helseregionen.
• Det må sikres god involvering og legges opp til gode høringsprosesser.
• Det må settes av nok ressurser til revisjonsarbeidet, både fra kommunene og fra helseforetaket.
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Vidare prosess
• Regionalt samarbeid for å sjå på harmonisering
• Utkast hovedavtale

• Herunder også samhandlingsstruktur

• Utkast retningslinje innlegging/utskriving
• Prosessar lokalt for å involvere

• Andre retningslinjer ikkje avklart – vil kome med ei regional tilråding til
forhandlingsutvala
• Det som er spelt inn

• Spørsmål eigen delavtale barn og unge

• Neste møte i forhandlingsutvalet 29. mai (avklarast)
• Utkast revidert avtale til behandling kommunestyrer og HF Q1 2020 (tentativt)

Informasjon om prosess finn ein på
nettsidene til HMR under samhandling
https://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling

