
Høringssvar fra Molde kommune – Samarbeidsavtale mellom 

kommuner og Helse Møre og Romsdal HF 
 

Viser til høringsbrev «Høyring om revidert samhandlingsavtale/samarbeidsavtale» datert 28.8.20. 

Frist for høringssvar 26.10.20.  

 

Uttale til revidert samarbeidsavtale:  
 

Hovedavtalen 
Kommunedirektøren registrerer og støtter forenklingene i avtalen. Gjeldende samhandlingsavtalen 

er omfattende og har 15 delavtaler, ny samarbeidsavtale har kun 6 delavtaler.  

Avtalen fremstår tydeligere, med enklere språk og med en klar rød tråd gjennom dokumentet. Det 

vises også gjennom de ulike nivå for samhandling. De lokale samhandlingsutvalgene videreføres, noe 

som er svært positivt. Mandatet er blitt tydeligere og medlemmene velges for en lengre periode. Det 

sikrer kontinuitet for å kunne fortsette og videreutvikle arbeidet som gjøres i ROR-området. 

Samhandlingsstrukturer beskrevet i avtalen vil kunne ivareta målene for helsefellesskap om mer 

sammenhengende og bærekraftige helse- og omsorgstjenester til pasienter som trenger tjenester fra 

både spesialisthelsetjenesten og kommunen. Samarbeid om helsefellesskap tydeliggjøres også under 

pkt. 3 – «Formål og virkeområde», avsnitt 3.  

 

Under pkt. 2 Bakgrunn og definisjoner, siste avsnitt: «Avtalens virkeområder er helse- og 

omsorgstjenester pasienten mottar fra helseforetaket og kommunen.»  

Molde kommune ønsker følgende endring da avtalen skal regulerer samarbeidet mellom partene. 

Innspill: Avtalens virkeområde er samarbeid om helse- og omsorgstjenester pasienten mottar fra 

helseforetaket og kommunen. 

Under pkt. 5.3 Lokale samarbeidsutvalg 

Innspill til pkt. 5.3.1, bokstav f – bør ta høyde for at det er minst en kommuneoverlege representert i 

LSU. Hensikt å sikre bredde i utvalget. 

Innspill pkt. 5.3.2, bokstav e – alle bør ha fast vara som får tilsendt kopi av innkalling og møtereferat. 

Hensikt å sikre kontinuitet.  

 

Delavtaler  

 

Delavtale 1  
Molde kommune støtter i hovedsak forhandlingsutvalgets forslag. Kommunen har følgende innspill til 

korrigeringer/endringer: 



Pkt. 1.4 Samarbeid om utskriving fra sjukehus, bokstav e. 

Her foreslås det frist på tre timer. Det er ikke problematisk for store kommuner med eget 

forvaltningskontor. Kan være en utfordring i små kommuner der forvaltning og tjenesteutøving 

utføres av de samme personene. En frist på tre timer kan da oppleves knapp. Det bør også unngås å 

bruke ulike frister for å unngå misforståelser. Viser til delavtale 1, pkt. 1.3 bokstav b som bruker fire 

timer som frist.  

Pkt. 1.4 Samarbeid om utskriving fra sjukehus, bokstav h. 

Molde kommune bruker multidose som administrasjonsmåte for legemidler til hjemmeboende. For å 

sikre forsvarlig legemiddelhåndtering er det viktig at sjukehuset tar høyde for frister for å bestille nye 

multidoseruller når utskrivningsklare pasienter meldes, så langt dette er mulig. Gjelder pasienter som 

har fått endring i sine medisiner under oppholdet på sjukehuset.  

I avtalens pkt. 1.4, bokstav h, står det: «Ved utskriving skal helseforetaket sende med pasienten 

resept og nødvendige legemidler og utstyr frem til og med første virkedag etter utskriving.»  

Molde kommune ønsker følgende justering på tekst: «Ved utskriving skal helseforetaket sende med 

pasienten resept og nødvendige legemidler og utstyr. Antall avtales/avklares med den enkelte 

kommune. 

 

Delavtale 2 
Molde kommune støtter forhandlingsutvalgets forslag.  

 

Delavtale 3 
Molde kommune støtter forhandlingsutvalgets forslag. Kommunen ser at ansvaret rundt 

følgetjenester er tydeliggjort. Kommunen imøteser og støtter denne tydeliggjøringen. 

 

Delavtale 4 
Molde kommunen støtter forhandlingsutvalgets forslag.  

 

Delavtale 5 
Molde kommunen støtter forhandlingsutvalgets forslag. 

 

Delavtale 6 
Molde kommunen støtter forhandlingsutvalgets forslag. 

 

 

 

 


