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Høringsuttalelse fra Norsk Sykepleierforbund(NSF) Møre og Romsdal, 

vedrørende revidert samhandlingsavtale/samarbeidsavtale mellom 
kommunene i Møre og Romsdal og Helse Møre og Romsdal HF. 

 
  

 
Viser til høringsbrev av 28.08.20. der NSF Møre og Romsdal er høringsinstans der høringsfristen er 
satt til 26.10.20 
 
Stadig flere vil ha behov for behandling og oppfølging over tid, og på tvers av tjenestenivåer og ulike 
deltjenester. Framskrivninger fra SSB viser at i Møre og Romsdal vil det være flere over enn under 65 
år før 2030.Dette vil innebære en økt etterspørsel etter både helse- og omsorgstjenester i 
kommunene, og ulike typer spesialisthelsetjenester. Samtidig vil en sterk tendens til sentralisering 
utfordre helsesektorens evne til å yte et godt tjenestetilbud til alle innbyggere.  
Helse Møre og Romsdal og tilhørende kommuner må ruste seg for å møte dette utfordringsbildet. God 
samhandling er avgjørende for å lykkes, og etableringen av helsefellesskap og revidering av 
samhandlingsavtalen er viktige skritt på veien mot bedre samhandling og helhetlige pasientforløp. 
 
Hovedavtalen 
3 Formål og virkeområde 
Innføring av helsefellesskap er i utgangspunktet frivillig. NSF mener det bør gå tydeligere frem at 
denne avtalen faktisk innebærer at partene forplikter seg til å etablere dette. Formuleringen i avtalen 
oppfattes som uklar på dette punktet «Avtalen skal understøtte inngått avtale mellom regjeringen og 
KS om innføring av helsefellesskap, for å skape mer sammenhengende helse- og omsorgstjenester» 
 
5 Samarbeidsfora 
Det foreligger flere evalueringer og vurderinger av samhandlingsreformen og samarbeidsavtalene fra 
blant annet Forskningsrådet, Deloitte (på oppdrag fra KS), Helsetilsynet og Nasjonalt 
samhandlingsnettverk. Oppsummert viser evalueringer av samarbeidsavtalene at avtalene har bidratt 
til å tydeliggjøre ansvars- og oppfølging, men ikke nødvendigvis til bedre opplevd samhandling. I 
høringsnotat fra Helse- og omsorgsdepartementet knyttet til forslag om å innføre krav om at 
kommuner og helseforetak skal avtale hvordan de sammen skal planlegge og utvikle tjenester, skriver 
Helse- og omsorgsdepartementet: «En utfordring for samarbeidet mellom kommuner og helseforetak i 
dag ser ut til å være at saker ikke alltid blir diskutert på rett nivå av personer med riktig kompetanse og 
myndighet.»  
God samhandling må bygges nedenfra og opp, og det må sikres at de riktige tjenestene og folkene er 
representert.  Sykepleietjenestene og sykepleierne spiller en stor og avgjørende rolle i svært mange 
pasientforløp, og ivaretar viktige koordineringsoppgaver både rundt den enkelte pasient og på 
tjenestenivå. Det gjelder ikke minst for de gruppene som skal prioriteres i helsefellesskapene:  

  barn og unge,  
 personer med alvorlige psykiske lidelser og rusmisbruk,  
 skrøpelige eldre  
 personer med flere kroniske lidelser.  

 
Pasienter som er innlagt i somatiske sykehus ivaretas av sykepleietjenesten 24/7, og denne tjenesten 
har en helt sentral rolle i ulike deler av pasientbehandlingen, fra mottak til utskrivning. Pasienter med 
behov for behandling etter utskrivning blir skrevet ut til de kommunale sykepleietjenestene i sykehjem 
og hjemmesykepleie. For å lykkes med å skape helhetlige og sammenhengende pasientforløp helt 
hjem, må sykepleietjenestene derfor henge bedre sammen både innad og på tvers av nivåene og gis 
et tydelig ansvar og rolle. For å lykkes med å skape bedre samhandling må det derfor sikres at 
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sykepleietjenestene er representert på alle nivå i helsefellesskapene ved ansvarlige 
sykepleiere.  
Den foreslåtte beslutningsstrukturen er i tråd med prinsippene i avtalen mellom Regjeringen og KS. Vi 
er imidlertid svært bekymret for at den foreslåtte representasjonen fra kommuner og HF ikke sikrer at 
sykepleietjenesten og sykepleieperspektivet er representert og ivaretatt. Vi mener derfor at avtalen 
eksplisitt burde omtale behovet for å sikre dette.  
Det er positivt at det etableres et utvidet samarbeidsmøte/dialogmøte hvor tillitsvalgte gis anledning til 
å delta. Et godt trepartssamarbeid er avgjørende for å lykkes med nødvendig omstilling og utvikling av 
tjenestene på begge nivå.  I tillegg bør store ansatte- organisasjoner som NSF gis anledning til å 
møte. NSF Møre og Romsdal er fylkesdekkende og ivaretar NSFs medlemmer i både kommune- og 
spesialisthelsetjenesten. Det store flertallet av ledere på begge nivå er sykepleiere. Vi sitter dermed 
med en unik oversikt og kontaktflate ut mot alle deler av helse- og omsorgstjenestene i Møre og 
Romsdal noe som vil være av stor verdi for arbeidet i helsefelleskapet. NSF ved fylkesleder har 
tidligere vært representert i Overordnet samhandlingsutvalg og har en klar forventing til at dette 
samarbeidet videreføres i helsenettverkene. Vi vil også påpeke at det bør fremgå av avtalen hvor ofte 
slike dialogmøter skal gjennomføres. Etter vår vurdering bør dette skje minst en gang i halvåret.  
 
Andre innspill:  
 

 Medvirkning fra ansattes organisasjoner bør omtales i et eget punkt, jf punkt 6.3 Involvering av 
pasient- og brukerorganisasjoner der de inviteres til å medvirke ved utarbeidelse, praktisering, 
oppfølging og endring av avtalen. Norsk Sykepleierforbund har en klar forventing om 
gjennomgående representasjon av våre tillitsvalgte i alle nivå i avtalen. 

 
 Delavtale 2 – Samarbeid om kunnskapsoverføring, forskning og utdanning, samt 

praksiskonsulentordningen. Her savner vi en nærmere omtale av behovet for samarbeid rundt 
personell og kompetanse. Mangelen på sykepleiere og spesialsykepleiere er allerede et 
betydelig problem over hele landet, og også i Møre og Romsdal. Mangelen på helsepersonell 
vil utfordre både kommuner og helseforetak i årene fremover og helsefelleskapene bør være 
en viktig arena for å drøfte situasjonen og samarbeide om løsninger. Dette er også omtalt i 
statsbudsjettet for 2021 hvor regjeringen påpeker at helsefellesskapene vil ha en viktig rolle i 
arbeidet med kompetanseutvikling, utdanning og personellplanlegging. Universitet og 
høyskolesektoren i Møre og Romsdal bør derfor også være representert i 
beslutningsstrukturen på egnet måte. 
 

 I følge Helse- og omsorgsdepartementet er ikke kommuner og helseforetak flinke nok til å 
involvere hverandre i planer og beslutninger innenfor sine respektive ansvarsområder, og det 
foregår i liten grad planlegging i fellesskap. Helseforetakene har ansvar for å involvere 
kommunene i arbeidet med lokale utviklingsplaner, men involveringen er ikke nødvendigvis 
god nok. Ifølge departementet kjenner de ikke til eksempler på at kommunene involverer 
helseforetaket i sine planer. Vi kan ikke se at avtalen omtaler hvordan partene i 
helsefellesskapet skal involvere hverandre i egne planprosesser. Dette bør ivaretas som et 
sentralt punkt. 
 

 Etableringen av en felles virkelighetsforståelse er et sentralt element i beskrivelser av 
helsefellesskapene. Det er igangsatt flere arbeider nasjonalt når det gjelder felles 
fremskrivingsverktøy og bedre styringsinformasjon for helsefellesskapene. Vi savner en 
nærmere omtale og beskrivelse av behovet for dette i foreliggende avtale. Slik informasjon er 
avgjørende både for å kunne etablere gode helhetlige pasientforløp og for å kunne følge 
utviklingen og effekten av iverksatte tiltak.  

 
 

 Helhetlige og sammenhengende tjenester er en forutsetning for målet om å realisere 
pasientens helsetjeneste. De regionale utviklingsplanene legger opp til fortsatt overføring av 
oppgaver og ansvar til kommunene. Kommunene skal samtidig håndtere en økende andel 
eldre og pasienter med sammensatte behov. Målet er at flest mulig skal kunne bo hjemme 
lengst mulig. Dette forutsetter at kompetansen i de kommunale tjenestene økes med flere 
sykepleiere og spesialsykepleiere. Det må etableres tjenester og systemer som sikrer at 
kompetansen i sykehusene gjøres tilgjengelig på en annen måte enn i dag. Sykepleiernes 
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kompetanse må utvikles og tas i bruk på en mer systematisk og målrettet måte innenfor 
poliklinikk og ambulant/utadrettet virksomhet, og i overgangene mellom sykehus og 
kommunale tjenester. 

 
Helse- og omsorgstjenestene står overfor store utfordringer i årene fremover. Spesialisthelsetjenesten 
og  kommunene må i nært samarbeid utvikle og omstille sine tilbud for å møte etterspørselsvekst og 
endrede behov. 

 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Trine Bruseth Sevaldsen 
Fylkesleder Møre og Romsdal 
NSF Møre og Romsdal er ikke Æ,E,Ej eller I, men VI 
----------------------------------------------------- 
Norsk Sykepleierforbund Møre og Romsdal 
Øvre veg 30, 6415 Molde 
Mb.nr: 97 75 58 12 
E-post: trine.bruseth.sevaldsen@nsf.no 
eller  more.og.romsdal@nsf.no 
Hjemmesidene: www.sykepleierforbundet.no/moreogromsdal 
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