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Samhandlingsutvalget Nordmøre har drøftet utkastet til Samarbeidsavtale mellom kommunene i

Møre og Romsdal og Helse Møre og Romsdal HF. Dette er Samhandlingsutvalget Nordmøre sin

høringsuttalelse.

Merknader til Hovedavtalen

Punkt 5.1: Partnerskapsmøte

- Støtter forslaget om sammensetting av partnerskapsmøte - forslaget er i tråd med
våre innspill.

- Det må komme tydeligere frem i samarbeidsavtalen hvem som oppnevner leder og
nesteleder

- Under pkt. 5.1.2 som gjelder partnerskapsmøtet bør det presiseres hvilke/hvor

mange tillitsvalgte som skal representere kommunene og helseforetak.

- Under pkt 5.1.3 foreslås nytt pkt e) Varsle hverandre og drøfte større endringer

Punkt 5.2: Strategiske samarbeidsutvalg

- Det må komme tydeligere frem i samarbeidsavtalen hvem som oppnevner leder og
nesteleder.
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- Under punkt 5.2.1 som gjelder sammensetning bør det vurderes om både leder og
nestleder fra hvert av de lokale samarbeidsutvalgene bør være medlem. Slik sikrer
man at alle helseforetak er representert, og man har representasjon fra den
kommunale siden i hver region.

Punkt 5.3: Lokale Samarbeidsutvalg (LSU)

Det må komme tydeligere frem i samarbeidsavtalen hvem som oppnevner leder og
neste leder i utvalget.

Samhandlingsutvalget Nordmøre mener det er riktig å beholde dagens fire LSU.

Når SNR står ferdig må antallet LSU tas opp igjen til ny vurdering. Organisering av SNR
Kristiansund (DM5) vi ha betydning for om partene opplever behov for LSU Kristiansund.
Deltagelse i LSU Kristiansund må kunne komme i tillegg til deltagelse i LSU SNR
Molde/Hjelset.

I punkt 5.3.2 om organisering står det at representantene vetges tor fire år av gangen.
Kommunene velger ofte en rolle i organisasjonen som skal representere kommunen i LSU, og
hvis den som innehar den aktuelle rollen slutter, bør ny person kunne komme inn. En bør
derfor vurdere formuleringen «representantene)), da det frem til nå har vært ansatte på
ledernivå som har sittet i utvalgene og ikke politisk valgte representanter. Det bør på lik linje
vurderes om valgperioden kan avvike fra 4-års periodene i de andre utvalgene, der også
politikere vil være aktuelle representanter.

Samhandlingsutvalget Nordmøre ber også om at navnet på utvalgene blir vurdert. Kan de
hete Faglige utvalg i stedet for Faglige samarbeidsutvalg? Det er etter hvert mange
samarbeidsutvalg med ulike funksjoner.

Samhandlingsutvalget Nordmøre mener at LSU i tillegg bør ta høyde for at andre aktuelle
samarbeidspartnere kan ha en observatørrolle i utvalget. Dette ser det ut til at forslaget
åpner for i punkt f), da lokalt samarbeidsutvalg kan utpeke andre aktuelle representanter.

Punkt 5.3.2 c): Sekretariat til LSU skal bestå av en representant fra helseforetaket og en
representant utpekt av regionrådet. Hovedansvaret for sekretariatet bør veksle på samme
måte som rollene leder og nestleder.

Formålet med LSU er å være et forum for forbedringsarbeid og samhandling
mellom kommunene og det enkelte sykehus! DM5. Dette er da en naturlig arena for
gjennomgang av klager og avvikshåndtering. Dette er et viktig felt som bør tas inn som en av
oppgavene til LSU. Videre anbefales det at LSU får som oppgave å organisere dialog med
kommunene, i tillegg til oppgavene som er beskrevet i punkt 5.4.3 i avtaleutkastet.

Både kommuner og helseforetak bør bli bedre på å håndtere avvik og drive forbedringsarbeid
når det gjelder samhandling. Samhandlingsutvalget Nordmøre mener at LSU bør ha en
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sentral oppgave knyttet til dette, og vi ser at dette er tatt inn i forslaget til avtale.

Helseforetaket har god oversikt både på klager de mottar og sender til kommunen,

statistikk gjennomgang av dette er en oppgave som bør tas inn i LSU. Avviksrapporter

innenfor de enkelte fagområder bør også legges fram for det aktuelle faglige
samarbeidsutvalg, slik at de kan ta hensyn til dette når det utarbeides handlingsplaner og
evaluering av mål og tiltak.

Punkt 5.4: Faglig samarbeidsutvalg

Det er knyttet 4 faglige samarbeidsutvalg til delavtale 1. I tillegg er det to samarbeidsutvalg til

delavtale 6 og et samarbeidsutvalg til Øvrige delavtaler. Dette utgjør til sammen 10

samarbeidsutvalg knyttet til delavtalene, dette framstår som noe uoversiktlig og kan føre til

en krevende samordning på flere nivå.

I tråd med tidligere uttale fra Samhandlingsutvalget Nordmøre mener vi at det for området

rehabilitering og habilitering bør opprettes et eget faglig samarbeidsutvalg. Det arbeidet som

allerede er gjort i forhold til rehabiliteringsprosjektet må videreføres inn i det nye faglige

samarbeidsutvalget og mandatet utarbeidet i tråd med dette.

Handlingsplaner utarbeidet av faglige samarbeidsutvalg, bør sendes ut på høring før de

behandles og godkjennes.

Det er viktig at de faglige samarbeidsutvalgene ikke blir “overlatt til å leve sitt eget liv”. Vi
mener det må utarbeides tydelige mandat for hvert faglige samarbeidsutvalg for å sikre deres
rolle.

Det bør også når det gjelder de Faglige samarbeidsutvalgene komme tydeligere frem i
samarbeidsavtalen hvem som oppnevner leder og nesteleder i utvalget.

Punkt 5.5: Samarbeidssekretariat

- det er viktig at det etableres en fylkesovergripende kontaktperson/ funksjon fra

kommunene.

Punkt 6.2: Partene er enige om følgende prinsipper

- Ang. punkt a) Tjenester skal utføres på laveste og forsvarlige effektive omsorgsnivå.

(Ordet forsvarlig bør komme med.)

Punkt 7: Avvikshåntering og forbedringsarbeid

Avvikssystemet må være basert på digitale løsninger som kan håndteres i det enkelte
journalsystem med standardiserte avkrysningsskjema.
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Ny delavtale 1. Samarbeid om koordinering av tjenester, samt innleggelse og utskrivning fra
sykehus (tidligere 3a og b, 5a og b, og nr. 2 (om IP))

Pkt. 1.2 Samarbeid om individuell plan og koordinering av tjenester

• Pkt nr. F, første setning” HF kan gi ambulante tjenester der enkeltpasient har behov for
spes.helsetjenester, og dette av faglige grunner må skje utenfor sykehus” og nest siste
setning “ambulante tjenester gis i samarbeid med kommunen”. Vi vil understreke at det er
viktig med lik tilgang til det ambulante tilbudet for alle kommuner i Møre og Romsdal.

Pkt. 1.3 Samarbeid ved innlegging i sykehus:

Punkt a:

HF må varsle umiddelbart

Punkt b:

• Når meldingstypen fremgår i punkt a, bør også meldingstypen ttinnleggelsesrapport»
benyttes i punkt b. Forslag til ny tekst i starten av punkt b:” Kommunen sender
«innleggelsesrapport” elektronisk til helseforetaket

• Under punktene a-e foreslår vi under punkt e. annen journaldokumentasjon for eksempel
palliativ plan. Evt at palliativ plan kommer som et punkt f.

Når det gjelder pasienter innen psykisk helse så motter de aller fleste ikke døgntjenester i
kommunene, og innleggelsesrapport vil derfor være vanskelig å sende innen 4 timer på helg
og kveld.

Pkt. 1.4 Samarbeid om utskrivning fra sykehus:
Punkt a)

• Ønsker at det står hjelpemidler i tillegg til «behov for kommunale tjenester»

Punkt b)

• Punkt 2. må tilføyes: HF må sikre seg at kommune er klar over at pasienten skrives ut mellom
15.00- 08.00 og på helg og høytid. Sykehuset må ringe til kommunen, eventuelt vente til
kommunen svarer på e-link så det er helt sikkert at kommunen vet at pasienten blir skrevet
ut (om pasient må ha tjenester før det er hverdag)
Punkt 3: Her må det også tilføyes at kommunen må i så fall kontaktes pr. telefon.

Punkt d)

• Kommunen beslutter hvilke tjenester pasienten skal ha ut ifra kommunens tjenestetilbud,
krav til forvarlighet og egen vurdering. Vi er usikre på om det bør stå at helseforetaket skal
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bistå pasienten med å søke tjenester. For å kunne bistå pasienten må den som bistår ha

kunnskap om tjenestene i de ulike kommunene. Det viktigste er at helseforetaket sender
over oppdaterte helseopplysninger slik at kommunen kan vurdere hvilke tjenestetilbud som
er riktig.

• Dersom en pasient er meldt utskrivningsklar, skal informasjonen ved endret

behandlingsplan eller dødsfall være i form av en avmelding. Dette må også gjenspeiles under
punkt 1.5. bortfall av betalingsplikt.

Punkt e)

• Dette tilføyes: Helse Møre og Romsdal kan ikke sende en utskrivningsklar pasient tilbake til

kommunen før kommunen har gitt beskjed om at det foreligger et kommunalt tilbud til

vedkommende pasient.

Pkt 1.5 Kommunens betalingsplikt

Fors’ag til ny tekst punkt b:

• Kommunal betalingsplikt inntrer fra den dagen pasienten blir erklært utskrivningsklar (i
henhold til forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter § 13, jf. § 8-10)

og kommunen har gitt beskjed om at de ikke kan motta pasienten, eller ikke har svart på
varsel om utskrivningsklar innen 3 timer.

Nytt Punkt e/g eller tilføyd under da eller

• Dersom helseforetaket har unnlatt å varsle kommunen etter denne avtale, vil
ikke kommunens betalingsansvar inntre før 24 timer etter at helseforetaket har varslet
kommunen om at pasienten er utskrivningsklar. Dersom helseforetaket velger ikke å skrive
ut en utskrivningsklar pasient, som kommunen har varslet de kan ta imot, kan
ikke helseforetaket kreve betaling.

Forslag til enda et nytt punkt

• Kommunen kan kreve å få redegjørelse for de vurderinger helseforetaket har
foretatt. Redegjørelsen skal inneholde tilstrekkelig og nødvendig informasjon slik at
kommunen kan etterprøve at vurderinger som er gjort er i tråd med bestemmelser i
forskriften om kommunal betaling for utskrivningsklare og etter denne delavtalen.
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Delavtale 3- Samarbeid om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg

Punkt 3.2.2 Helseforetakets plikter og ansvar - punkt e.

Samhandlingsutvalget Nordmøre har ikke merknader til selve punktet, men er bekymret for dagens
følge- og beredskapstjeneste og mangel på fremdrift i inngåelsen av nye avtaler. Det bør i avtalen,
evt. i et eget ved legg, stå noe om fremgangsmåte og frister for å inngå slike avtaler.

Delavtale 4— samarbeid om IKT løsninger og elektronisk samarbeid

Punkt 4.2.1 - kulepunkt 8, om at en skal “tilstrebe døgnkontinuerlig overvåkning av meldingstrafikken
med definerte oppfølgingsansvar” - det er ikke mulig for kommunene å ha noen på jobb 24/7 som
kan se alle meldinger fpga tilgangsstyring).

Delavtale 5 — Samarbeid om helsefremmende og forebyggende helsearbeid

Punkt 5.2.3, e), det må være rom for at kommunene ivaretar friskliv- og mestringstilbud på forskjellig
måtte. Flere av kommunene har ikke organisert dette som eget lokalt tilbud, men løst dette på annen
måte.

På vegne av Samhandlingsutvalget Nordmøre

h LCLC
G ild Eidsli

Leiar

* Nordmøre IPR ble konstituert 3. september 2020 og er en videreføring av Orkidé — Nordmøre Regionråd som
det politiske samarbeidet mellom Aure, Averøy, Gjemnes, Kristiansund, SmØla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll.

Samhandlingsutvalget Nordmøre består av leiarar innan helse og omsorg frå kommunane Aure, Averøy,
Gjemnes, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll.
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