
Referat fra møte med arbeidsutala til dei lokale OSU/ASU og 

samhandlingsavdelingane  05.12.18 

Deltakere:  

MR:   Anders Riise, Lena Bjørge Waage, Marianne Ensby Gravem, Siv Iren Stormo Andersson,  

Oddbjørn Tomren 

HNT:  Olav  Bremnes på skype 
HMN:  Marit Øverås, Tor Langvold, Runar Asp, Leif E. M. Vonen, Tore Jo Nilsen, Gisle Meyer 
 

Følgende punkter ble berørt gjennom formiddagen 

 Innlegg fra hhvis St. Olav, HNT og HMR.  Vi har ulik struktur på råd og utvalg, og ulike avtaler.  

 Ønske om avtaleharmonisering. 

 Questback? 

 Ønske om fellesmøter mellom samhandlingsavdelingene og KS i regionen. 

 Regionale sekretariat for ASU/OSU, hvem må vi forankre dette hos?  

o Regionråd i MR 

o AU/ASU i sørfylket 

o ASU i HNT 

 Møre og Romsdal: Sjølv om ein går inn for regional harmonisering, kan det vere behov for 

lokale tilpassingar.     

 HMN: fokus på  Nasjonal helse- og sykehusplan 20-23 i et kommende regionalt ASU møte på 

nyåret, med følgen de hovedtema: 

o  Teknologi 

o  Psykisk helsevern 

o  kompetanse  

o helhet og sammenheng (samhandling) 

 HMN, ønsker samlinger som denne velkommen, ønsker større grad av harmonisering av 

avtaler og tjenestekvalitet.  

 RHF må være pådriver og koordinerende.  Anerkjenne retningsvalget.  

Vi er enige om følgende: 

 Det er et felles ønske om harmonisering av avtaleverket 

o Vi vil etablere arbeidsutvalg for gjennomgang av avtalene / retningslinjer 

o Det kan tas utgangspunkt i avtalen fra sørlige Trøndelag, dette er en føring som har 

tilslutning i forhandlingsutvalget i MR, og synes også å ha støtte hos HNT. 

o Felles fagrådsstruktur kan bli tema når avtalene er harmonisert  

o Regionale fagråd er av interesse.  

o Vi ønsker styringssignal fra RHF knyttet til harmonisering og regionale løsninger 

o Fagledernettverkene må kunne inviteres til å si noe om struktur, når dette blir aktuelt.  

o Helseplattformen må vurderes formulert inn i avtaleverket. 

 Vi etablerer felles sekretariat som forbereder arbeidet med harmonisering. Part(n)e(r)ne 

stiller med representanter fra ASU/OSU sekretariatene 

Regional samhandlingskonferanse vil først kunne gjennomføres i 2020 



 De respektive må sørge for forankring av planene om harmonisering i ASU/OSU gjennom et 

felles saksfremlegg 

 Vi gjennomfører et felles sekretariatsmøte i Kristiansund 9.1.2019, 09.00 – 15.00 

 

Regionalt sekretariatsmøte 9.januar kl. 09.00- 15.00  

Forslag til dagsorden 

 Planlegging av felles, regional workshop våren 2019. 

 Harmonisering av samarbeidsavtaler med underliggende tjenesteavtaler/retningslinjer. 

 Nedsette arbeidsgruppe for planlegging av en felles samhandlingskonferanse i 2020.  

 

Orkdal den 6.12.18 

 

Mvh 

Gisle Meyer 

 

 


