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Høring om revidert samhandlingsavtale/samarbeidsavtale 

Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal er ikke invitert med som høringsinstans, men vi har 

bedt om, og fått anledning til å komme med noen innspill til avtalen. I den anledning har vi fått 

forlenget frist til og med 5.11.20.  

 

Samarbeidsstruktur/samarbeidsfora 

Pasient- og brukerombudet er glad for å se at brukerrepresentasjon er foreslått involvert på alle nivå. 

I tillegg ønsker Pasient- og brukerombudet å komme med et forslag om at vi får bidra med våre 

erfaringer og innspill inn i Helsefellesskapet, gjennom at vi inviteres til å delta med møte- og talerett i 

Partnerskapsmøtet. Vi er kjent med at også andre Pasient- og brukerombud er invitert til å ha en 

rolle i Helsefellesskapene.  

 

Pasient- og brukerombudet har en uavhengig rolle og vårt mandat er beskrevet i Pasient- og 

brukerrettighetsloven, Kapittel 8.  

«Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, 

interesser og rettssikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjenesten, den 

fylkeskommunale tannhelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og for å 

bedre kvaliteten i disse tjenestene.» 

 

I kommentarene til lovteksten knyttet til vårt mandat står det blant annet:  

 Ombudet vil gjennom sitt arbeid kunne få kjennskap til strukturelle forhold og gjentatte 

negative hendelser i helse- og omsorgstjenesten. Ombudene skal derfor også arbeide for å 

bedre kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten.  

 I sitt kvalitetsarbeid skal ombudet også ha oppmerksomheten rettet mot endringer i den 

offentlige helsetjeneste som kan føre til redusert kvalitet i helse- og omsorgstilbudet.  

 For denne måloppnåelse er det av betydning at ombudene har kontakt med andre relevante 

aktører med tanke på samarbeid og avgrensning av oppgaver. 

 

Med bakgrunn i dette, mener vi at Pasient- og brukerombudet vil være en viktig formidler av pasient- 

og brukererfaringer i et Helsefelleskap. Vi kan påpeke utfordringer knyttet til både 

samarbeid/samhandling og manglede oppfylling av helselovgivningen, der vi ser at dette er et 

gjentakende problem.   
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Uenighet – tvisteløsning om avtalens innhold 

Ad pkt. 8.2 Lokalt eller nasjonal tvisteorgan 

Her er det foreslått at brukerrepresentant utpekes av Pasient- og brukerombudet. Ombudet har ikke 

blitt forespurt om dette, og vi ser ikke at det er ombudets oppgave å peke ut brukerorganisasjonenes 

representant til et slikt organ. Dette mener vi må ivaretas av brukerorganisasjonene selv. Ombudet 

foreslår at man sammen med representanter fra de største paraplyorganisasjonene for de ulike 

brukerorganisasjonene finner ut hvordan man skal løse dette.  

 

Delavtaler 

Delavtale for barn og unge 

Det vises i høringsbrevet til at det har kommet innspill fra klinisk samhandlingsutvalg for barn og 

unge om opprettelse av en egen delavtale for barn og unge. Barn og unge er en av fire grupper som 

skal prioriteres, og Pasient- og brukerombudet erfarer at sårbare barn og unge er en gruppe som 

risikerer å «falle mellom to stoler». Vi ser at det ikke alltid eksisterer et tilstrekkelig og tilgjengelig 

tilbud om både oppfølging, utredning og behandling, og i verste fall kan noen barn og unge bli 

stående uten forsvarlig hjelp. Arbeid med sårbare barn og unge er et område som krever samarbeid 

og god dialog mellom mange instanser, både internt i kommunene og mellom kommuner og 

helseforetak. Ombudet mener det er behov for å sette spesielt fokus på felles ansvar for forebygging 

og tidlig innsats, for samhandling og samtidighet i oppfølging, utredning og behandling. 

Samhandlingen mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste overfor denne gruppen bør derfor 

konkretiseres mer. Pasient- og brukerombudet vil derfor støtte klinisk samhandlingsutvalg sitt innspill 

om egen delavtale for barn og unge.  

 

Det er viktig å sørge for god samhandling og en samarbeidsavtale som bidrar til forsvarlige, gode og 

likeverdige tjenester, uavhengig av hvor man bor i fylket. Pasient- og brukerombudet erfarer i flere 

saker at dette ikke alltid er tilfelle. Som eksempel kan vi nevne at alle må sikres lik tilgang til 

ambulant tilbud som etableres/er etablert, alle må sikres et faglig godt rehabiliteringstilbud som gir 

samme mulighet for opprettholdelse og/eller bedring i funksjon, og det må sikres at de som har krav 

på følge- og beredskapstjeneste i forbindelse med fødsel får ivaretatt dette. Dette er bare eksempler 

på områder der vi ser at det er behov for bedre samhandling/samarbeid og en mer detaljert 

plan/avtale for hvordan dette skal foregå. Vår erfaring er at det er behov for en mer konkretisering 

av hvordan kommunene og helseforetaket i fellesskap skal utvikle og planlegge tjenester.  

 

Vi takker for muligheten til å komme med noen innspill til utkast til revidert avtale, og ønsker dere 

lykke til med det videre arbeidet.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Hanne Haavde Stenseth 

Pasient- og brukerombud i Møre og Romsdal 

 


