Referat fra møte om regional harmonisering av samhandlingsavtaler i HMN
09.01.2018, kl 09:30-15:30
Thon Hotel Kristiansund, Innlandet

Tilstede:
Tor Langvold (KS S-Tr.lag), Runar Asp (KS S-Tr.lag), Tore Jo Nilsen (HMN-RHF), Gisle Meyer (St.Olav), Olav Bremnes (HNT), Nancy Haugan (HNT), Marit Øverås
(St. Olav), Siv Iren S. Andersson (Kr.sund komm./AU-OSU M&R), Marianne Gravem (HMR) og Lena B. Waage (HMR).
Agenda:




Sak

Planlegge felles samhandlingskonferanse 2020
Drøfte videre prosess for harmonisering av avtaleverk i Midt-Norge
Planlegge felles workshop

Kommentar

Samhandlingskonferansen Felles samling i Midt-Norge
2019 gir for kort tid til planlegging, så derfor satser
vi på 2020.
Gruppa bør diskutere målgruppe som deretter gir
føringer for tematikk til samlingen.
- Går man for politisk/adm-nivå (rådmann,
ordfører, kommunalsjef) eller går man mer
for det faglige?
- Hva er aktuelt i samhandling nå fremover?
- Tenker vi «Samhandlingsreform 2.0»?

Konklusjon
Arbeidsgruppe/programkomite:
2 fra hvert foretaksområde – en
kommunal og en fra HF + en repr.
fra Helse-Midt, 1-2 brukerrepr.
(regional) (Tore Jo tar kontakt)
(evnt. KS – Tore Jo avklarer)
Sekretariatsgruppe som
fasiliterer konferansen. Mulig
NTNU kan bistå.
Målgruppe:
Politisk/adm. nivå komm.

Ansvar/
Oppfølging
Hver AU avklarer
innen 25.feb

Tidsramme
Innan
25.februar
2019

Tore Jo

Gisle sjekker

Etablere ila
Q1 2019

-

-

-

NHSP er sannsynligvis vedtatt før samling i
starten av 2020. Samhandling er ett av fire
tema her. Hva betyr den nye NHSP for oss?
Hva er retningen for samhandling fremover?
Er vi mest på det politiske plan?
Gode erfaringer med kommunalsjef og
enhetsleder-nivå, hvor ordførere og
rådmenn også er invitert.
Helseplattformen også viktig tematikk.
Kan lynforedrag være noe? Gi deltakere
med ulik bakgrunn en felles plattform før
man eventuelt deler de i parallellsesjoner
med ulik tematikk.

Tid og sted: gruppa mener det kan være
hensiktsmessig med todagers samling og med
lokalisasjon Trondheim/Stjørdal: F.eks Hell hotell
Behov for en arbeidsgruppe/programkomite som
jobber videre med denne samlingen: 2 stk fra hvert
HF-område vil gi en hensiktsmessig gruppe.
Forum 25. februar – samhandlingssjefene blir
invitert inn og ber om å ta med seg en kommunal
representant fra ASU/OSU. Kan være styringsgruppe
for felles samhandlingskonferanse. Her kan
besluttes sammensetning av arbeidsgruppe.

OSU/ASU
Kommunalsjefer og enhetsledere
KS (medarrangør)
Innspill på tema til
arbeidsgruppa:
 NHSP
 Helseplattformen
 Rehabilitering
 Innovasjon ift
samhandling
 OSU/ASU kan komme
med innspill
Mandat til Arbeidsgruppa:
Utforme program med innledere spørre
Sted:
Hell hotell, Stjørdal
Tid:
11. - 12. mars i 2020
Lunsj til lunsj

Olav
(Hotellet har
bekreftet )

Samhandlingsavtalene

Mye likt i avtalene, men også mye ulikt. Hvorfor
gjøres det ulikt? Behov for standardisering. Se på
ressursbruken knyttet til avtalene.

Orientere ASU NT, ST om arbeid
med harmonisering avtaler (OSU
har gitt mandat i nov.møtet
2018).

Viktig at avtaleverket er fornuftig i forhold til hvem
som skal bruke den.
OSU i M&R gitt mandat til forhandlingsutvalget til å
se mot Trøndelag i modell.
Trøndelag: Kan synes som at strukturene bak
avtalene kan gjøres noe med for å få til en bedre
forvaltning av avtalen - få til et praktisk godt verktøy
Innspill:
Hovedavtalen kan være felles regionalt men at
retningslinjene er lokale der det ikke er
hensiktsmessig med samstemming.
F.eks. kan M&R ta inn delavtale 1 i hovedavtalen
Se på inn/ut-retningslinjene som viktig prioritet

Fase 1: Lage utkast til
samhandlingsavtale
A: Hovedavtale
B: Inn/ut-skriving
C: Andre retningslinjer – drøftast
parallelt ut frå lovfesta
minstekrav om innhald.

NT, ST

Snarleg

NT og ST
sammenstiller et
utkast (A,B) som
er utgangspunkt
for sammenligning
for MR innen
22.jan.

Ila februar
2019

Iht retningslinje
inn/ut (A) –
involvere fagråd
digital
samhandling så
tidleg som mulig

Delegere til fagrådene å se på innholdet i
eksisterende delavtaler

Forankring (A, B
Tent 1.
og C) i
mars 2019
forhandlingsutval
(avklare om møte
med
forhandlingsleiarar
for kvart
forhandlingsutval
(for HMR behov
for å også ha ein
kommunal
kontakt), eller i
kvart enkelt
forhandlingsutval.

Fagledernettverket kan være et verktøy i
utarbeiding av like rutiner/retningslinjer.
Helseplattformens organisering kan være
springbrett for ny organisering knyttet til
samhandlingsavtalen også.
Gjennomgang (Meyer/Bremnes) av forslag til mulige
veier frem, som er skissert i utdelt skriv: Det er
enighet i gruppa om å velge alternativ A for mulig
vei frem:
- Se på avtalestruktur
a) Kan vi finne en felles tekst for den
overordnede samarbeidsavtalen?
b) Tjenesteavtaler, delavtaler eller
retningslinjer?
i.
MR har reelt sett 15 delavtaler
ii.
NT har 12 tjenesteavtaler
iii.
St. Olav har 10 retningslinjer
c) Kommentarer:
i.
Strukturen i selve
samarbeidsavtalen er i
hovedsak lik for NR og St. Olav.
ii.
MR har en egen delavtale1 for
samarbeidsstrukturen, der
Trøndelag har dette i den
overordnede
samarbeidsavtalen.
iii.
Det er grunn til å spørre om det
er riktig/behov for å ha

D: Når andre retningslinjer er
NT, ST, MR,
avklart, gjennomføre regional
avklarast prosess
workshop med involvering av
her..
fagråd/utval iht innhald/behov for
justeringar i retningslinjer. (2 frå
kvart fagråd blir invitert til å delta)

29.mars
2019

Ved behov for lokale tilpassingar,
tek kvart enkelt HF-område
ansvar for dette før ferdigstilling
utkast revidert avtale.

Utkast ferdig revidert avtale
Evt høyring 6 – 8 veker

1.juli 2019
NT, ST, MR

forklaringer om hva
samhandling er inn i en avtale
som dette, det gjelder også
hvilke lover som regulerer
avtalen, slik MR har gjort i fall
lovhjemling skal ramses opp bør
listen kan hende være
fyllestgjørende?

Ved samordning av avtalene/retningslinjene for
inn/ut-skriving av pasienter: hvem skal sitte i en slik
fagrådgruppe? Hvordan skal denne settes sammen?
En slik arbeidsgruppe vil måtte være en operativ
gruppe som har fått mandat fra
forhandlingsutvalgene.
Forslag om å ha to små redaksjonelle grupper med
utspring fra denne gruppen; kan lage utkast til
harmoniserte avtaler.
Ett som knar sammen inn/ut-avtale og ett som knar
sammen hovedavtalene. Dette er de mest sentrale.
Løse dette først og ta resten etterpå.
Vedtas i kommunene senest november 2019.

Sitat fra Gisle:
«Det er menneskelig å feile, men guddommelig å tilgi»
«Legge lista så høyt at man kan gå rakrygget under»
«Båten blir til mens vi ror»

Behandling kommunestyrer og HF

Haust 2019

Ferdig revidert avtale

November
2019

Skypemøte neste gang: 8. februar kl 11:30-13:30

