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NOTAT 
 

Til:  Helse Møre og Romsdal HF ved 

forhandlingsutvalget, Lene Bjørge Waage 

Fra: Kreftforeningen ved Therese Høstad og Merete 

Haddal Bjåstad 

Dato: 26.10.2020 

Sak: Høring Revidert samarbeidsavtale mellom 

kommunane i Møre og Romsdal og Helse Møre og 

Romsdal HF   

 

 

 

Høring - Revidert samarbeidsavtale mellom kommunane i Møre og Romsdal og Helse 

Møre og Romsdal HF 

 

Helse Møre og Romsdal HF og kommunene i Møre og Romsdal har skrevet en revidert 

samarbeidsavtale, og Kreftforeningen takker for muligheten til å komme med innspill til dette 

viktige arbeidet. Nedenfor følger våre innspill til hva samarbeidsavtalen bør omfatte.  

 

Sømløse forløp - Helseplattformen som felles journalsystem 

En del pasienter opplever usikkerhet og utydelige ansvarsforhold, spesielt i overgangene 

mellom sykehus og kommuner. Kreftforeningens omverdenundersøkelse fra 2018, utført av 

Kantar TNS, viser at 28 % av et landsrepresentativt befolkningsutvalg har opplevd at 

helsepersonell sitter med ikke-oppdaterte opplysninger om dem (n=1117). Uavhengig av 

hvor pasientene befinner seg er det helt avgjørende at helsepersonellet til enhver tid og i 

sanntid har tilgang til oppdatert informasjon om pasienten. Mangel på dette utgjør en stor 

risiko og medfører store ressurser menneskelig og økonomisk. I sin ytterste konsekvens går 

det på liv og helse løs.  

 

Kreftforeningen jobber for tydeligere ansvarsplassering, bedre infrastruktur og sammenheng i 

journalsystemer for å bidra til en god og forutsigbar kreftbehandling. IKT-løsninger som ikke 

snakker sammen eller utveksler nødvendig informasjon, utgjør en stor risiko for pasientene. 

Derfor er Kreftforeningen svært opptatt av at Helseplattformen, som et felles journalsystem, 

skal bli implementert i alle kommuner i Midt-Norge.  

 

Vi er glade for at helseforetaket og kommunene har ambisjoner for samarbeid om IKT- 

løsninger og elektronisk samarbeid, og løfter god medvirkning til harmonisering med 

regionale IKT-løsninger i samarbeidsavtalens delavtale 4. Vi mener det er nødvendig med en 

klar satsning på e-helse slik at innbyggerne kan oppleve gode digitale helsetjenester, og at 

helsesektoren “henger med” på utviklingen i andre sektorer. Skal vi få til dette mener vi det er 

viktig at Helseplattformen er en del av samarbeidsavtalen mellom helseforetaket og 

kommunene, og at partene slutter seg opp om de samme ambisjonene. 
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Rehabilitering og mestring 

Mange kreftpasienter og pårørende har behov for godt koordinert bistand av ulike tjenester, 

både i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Kreftforeningens 

rehabiliteringsundersøkelser1 viser at en stor andel kreftpasienter og pårørende opplever 

helseplager og praktiske konsekvenser av sykdom og behandling. Smerter, fatique, 

konsentrasjonsvansker, følelsesmessige reaksjoner, vansker med å delta i familie- og 

samfunnsliv og vansker med å komme tilbake til eller stå i arbeid. Kreftpasienter har dermed 

behov for både medisinske, sosiale og psykososiale tiltak. Dette kan være fysisk aktivitet og 

opptrening, veiledning fra fagpersoner som sexolog, psykolog, sosionom, fysioterapeut, 

ergoterapeut, sykepleier eller kreftkoordinator. Videre trenger mange hjelp til å takle en ny 

situasjon praktisk eller økonomisk, både på arbeidsplassen og i hjemmet. Målet er å kunne 

mestre livet med og etter kreftsykdom med best mulig livskvalitet.  

 

I 2017 ble Opptrappingsplanen for rehabilitering og habilitering lagt frem. Kommunene skulle 

her få et større ansvar for rehabilitering, og på sikt overta flere oppgaver fra 

spesialisthelsetjenesten. Statistikk fra Helsedirektoratet1 viser at det har vært en gradvis 

reduksjon i antall pasienter som har mottatt rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Samtidig 

er det på bakgrunn av tilgjengelige tall, vanskelig å se at det har vært en stor oppbygging av 

det kommunale rehabiliteringstilbudet.  

 

Tall fra Helsedirektoratet viser at bare 4% av rehabiliteringstjenester i 

spesialisthelsetjenesten ble utført ambulant i 201822. Vi er derfor veldig fornøyde med at 

partene i avtaleutkastet under “Delavtale 1 – Samarbeid om koordinering av tjenester, samt 

innleggelse og utskrivning fra sykehus” løfter ambulante rehabiliteringstjenester som et 

samarbeidsområde. Likevel trengs det videre et enda sterkere samarbeid mellom kommuner 

og helseforetak om rehabiliteringsfeltet, for å sikre at kommunene får bygd opp sine 

rehabiliteringstilbud slik at de ivaretar pasienter og pårørendes fysiske, psykiske og sosiale 

behov. Vi etterlyser derfor en tydeligere beskrivelse av rehabiliteringsområdet i 

samarbeidsavtalen. 

 

NAV og rehabilitering 

NAV har mange virkemidler som kan være viktige i en rehabiliteringsprosess, både knyttet til 

arbeid, økonomi og rettigheter. De er ofte en naturlig tjenesteyter i individuell plan. Den 

nasjonale veilederen for samarbeidsavtaler fra Helse- og omsorgsdepartementet løfter også 

NAV som en sentral samarbeidspartner, og anbefaler å ta inn relevante samarbeidspunkter 

knyttet til sammenhengen mellom helse og arbeid. Utkastet til samarbeidsavtalen sier per i 

dag ingenting om hvordan partenes samarbeid med NAV skal foregå, og vi anbefaler partene 

å ta med et punkt om dette i delavtale 1.  

 

 

                                                      
1 Kreftforeningen (2018). Å leve med og etter kreft. En undersøkelse blant kreftpasienter og pårørende i 

Kreftforeningens brukerpanel. Lenke: 

https://kreftforeningen.no/content/uploads/2019/04/Rehabiliteringsrapporten-2018_web.pdf 
2 Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Analysenotat 8/2018. SAMDATA spesialisthelsetjenesten. 

https://kreftforeningen.no/content/uploads/2019/04/Rehabiliteringsrapporten-2018_web.pdf
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Kommentar til de enkelte avtalene  

 

Kommentar til Delavtale 4 – Samarbeid om IKT løsninger og elektronisk samarbeid 

I løpet av 2022 skal Helseplattformen implementeres i Møre og Romsdal. Helseforetaket skal 

innføre det nye journalsystemet og alle kommunene i fylket har inngått opsjonsavtale som 

kan innløses. Uavhengig av om kommunene innløser sin opsjonsavtale, vil innføringen av 

Helseplattformen få konsekvenser for samhandlingen med helseforetaket. Derfor har partene 

gjensidig ansvar for at det sikres samarbeid om Helseplattformen. 

 

Under punkt 4.2 Plikter, ansvar og samarbeid, bør det presiseres at de kommunene som 

innløser sin opsjon, må samarbeide med helseforetaket med arbeidet med implementeringen 

og videre drift av Helseplattformen.  

 

Samarbeidsavtalen skal revideres minimum hvert fjerde år, og Helseplattformen kommer 

allerede i 2022 i Møre og Romsdal. Dermed er det nødvendig at Helseplattformen nevnes i 

nåværende avtale.  

 

Kommentar til Delavtale 1 – Samarbeid om koordinering av tjenester, samt innleggelse 

og utskriving av sykehus 

I delavtalens punkt 1.2b fastslås det “begge parter skal ha egen koordinerende enhet for 

habilitering- og rehabiliteringstjenester”, men det er ikke nevnt spesifikt hva disse skal bidra 

med. Ifølge nasjonal kreftstrategi «Leve med kreft» (2018-2022) bør rehabiliteringstiltak som 

ivaretar pasientens fysiske, psykiske og sosiale behov være mest mulig integrert i 

behandlingsforløpet. Forskrift om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator §6 

og §11 slår også fast at koordinerende enhet både i kommunen og spesialisthelsetjenesten 

skal “bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial 

eller medisinsk habilitering og rehabilitering”.  

 

For å gi rehabiliteringsområdet den tyngden det trenger, mener vi derfor det er svært viktig 

også å spesifisere hva de koordinerende enhetene skal bidra til, for å gi retning i 

samarbeidet og grunnlag for videre handlingsplaner på området. Vi vil på bakgrunn av dette 

foreslå følgende endring i punkt 1.2b:  

 

“Begge parter skal ha egen koordinerende enhet for habilitering og rehabiliteringstjenester. 

Disse skal bidra til å sikre helhetlig og koordinerte tilbud til pasienter med behov for sosial, 

psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering”.  

 

Vi ønsker kommunene og helseforetaket lykke til med det viktige arbeidet.  

 

 

Med vennlig hilsen  

Kreftforeningen 

 

 


