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Samhandlingsutvalget i Orkidé

Dato 11. februar 2020

Helse More og Romsdal
S amhandlingsavdelinga
6026 Ålesund

Horingsuttale i forbindelse med revidering av samhandlingsavtale/samarbeidsavtale

Vider til høringsbrev datert 20.12.2019 der utkast til revidert avtale er sendt partene for innspill.
Samhandlingsutvalget i Orkidé har drøftet utkastet til Samarbeidsavtale mellom kommunene i Møre
og Romsdal og Helse Møre og Romsdal HF. Dette er samhandlingsutvalget i Orkidé sin
hø ri ngsutta le Ise.

Det stilles i høringen konkrete spørsmål om to punkter i avtalen. Vi har også valgt å uttale oss om
noen av delavtalene.

Høringsbrevet fra Helse Møre og Romsdal stiller følgende spørsmål:

“Høyringsspørsmål

1. Samhandlingsfora har som mål å sikre oppfølging og gjennomføring av samarbeidsavtalen:

a. Er samansetninga i del ulike utvala hensiktsmessig?

1. Der det er skissert ulike alternativ, kva alternativ er mest hensiktsmessig? Ev. kom med
forslag til alternativ samansetning.
2. Der det er skissert representasjon med tale- ogforslagsrett,
bør desse representantane inngå som reelle medlemmar med stemmerett?
3. Er representasjon avfastlegar og brukarar ivaretatt slik det erframstilt i alternativa,
jamførføringar i avtale om helsefellesskap?
4. For oppnemning av brukarrepresentantar, korleis
kan ein sikre brukarrepresentantfrå kommunane?

b. Er oppgåvene for del ulike utvala hensiktsmessige?

c. Er etablert fagrådsstruktur dekkande? Eller treng vifærre, fleire eller andre fagråd? Ev. kvafor
områder er det behov for nye fagråd? Det er mellom anna kome innspel på behov for
fagråd innan psykisk helse og rus ogførebygging. Det visast også til behov for å
etablere eit beredskapsutvalg i Møre og Romsdal.

2. Iforslag til hovudavtalen er det eit eige kapittel om om avviks- ogforbetringsarbeid:
Er innhaldet dekkande eller bør det konkretiserast meir. I såfall korleis?”
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Utkastet til ny samhandlingsavtale beskriver en modell for helsefellesskap
med følgende samhandlingsnivå:

• Partnerskapsmøter, 4 alternativer
• Samarbeidssekretariat
• Strategiske samarbeidsutvalg
• Lokale Samarbeidsutvalg
• Forhandlingsutvalg
• Fagråd

1. Partnerskapsmøter
Samhandlingsutvalget mener at dagens modell med Dialogmøter ikke har fungert etter
intensjonene. Dialogmøtene har vært preget av manglende deltakelse fra styrende nivå i
kommunene (ordførere og rådmenn). Dagsorden har også vært preget av sterke føringer fra
Helseforetaket med tanke på valg av tematikk og løsningsforslag.
Partnerskapsmøtene bør sikre en involvering av styret i helseforetaket sammen med politisk nivå
i kommunene.
Det er viktig at Partnerskapsmøtene i ny avtale ikke blir for store, samtidig er det viktig å
inkludere en representant fra hvert regionråd med helsefaglig kompetanse. Det foreslås også at
det i tillegg til partnerskapsmøter holdes en årlig konferanse der alle kommunene deltar i
tillegg.
Samhandlingsutvalget anbefaler følgende sammensetning av Partnerskapsmøtene:
- Fra helseforetaket deltar styreleder og administrerende direktør, nestleder i styret, leder for
praksiskonsulentene, fagdirektør, samhandlingsdirektør og stedlig ledelse på sykehusene.
- Oppnevnt fra regionrådene: 4 ordførere, 4 kommunedirektører/ rådmannen
og 4 kommunalsjefer (helsefaglig bakgrunn)
- hver part stiller med maksimalt 12 representanter
- Leder og nestleder velges fra henholdsvis helseforetak og kommunenes representanter.

2. Samarbeidssekretariat
Samarbeidssekretariatets formål er å være kontaktpunkt i samarbeidsspørsmål og skal
koordinere strategisk samarbeidsutvalg og partnerskapsmøtet. Følgende sammensetning foreslås
i utkastet:
• Samhandlingssjef og samhandlingsrådgiver fra helseforetaket
• Representant utpekt fra hvert av regionrådene
• Praksiskonsulent
• Brukerrepresentant
• Fylkesovergripende kontaktperson fra KS
Det er skissert fire alternativet til organisering. Samhandlingsutvalget i Orkidé anser alternativ 4
som det beste alternativet. Dette innebærer at Samarbeidssekretariatet ledes av kontaktperson
fra KS. Samhandlingsutvalget vektlegger at kommunene skal involveres i arbeidet
i Samarbeidssekretariatet enn tidligere. Etablering av kontaktpetson fra KS som leder av
samarbeidssekretariatet innebærer at kommunene må bidra med finansiering av sekretariatet.

3. Strategisk samarbeidsutvalg
Samhandlingsutvalget har gått gjennom forslaget som foreligger og er tilfreds med dette. Det
understrekes at det er viktig at det sikres at leder og nestleder velges fra henholdsvis
helseforetak og kommuner.
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4. Lokalt samhandlingsutvalg (LSU):
Samhandlingsutvalget i Orkidé er omforent om at det er viktig å beholde
dagens 4 samhandlingsutvalg fram til SNR er ferdigstilt, og at LSU
Kristiansund beholder navnet fram til 2024. Ved ferdigstilling av SNR, bør
antall samhandlingsutvalg og representasjon tas opp på nytt, og da
med spesielt fokus på Distriktsmedisinsk senter og behovet for eget LSU.

Sammensetningen av LSU er beskrevet slik i avtaleutkastet:
• Helseforetaket oppnevner inntil 5 representanter
• Det blir oppnevnt en representant fra hver kommune i sykehusets opptaksområde. Minst en

representant skal være kommuneoverlege
• Representantene skal ha et overordnet/ koordinerende fagansvar i sin virksomhet
• Representanter med tale- og forslagsrett:

- en representant fra fastlegetjenesten, fortrinnsvis praksiskonsulent
- en brukerrepresentant fra helseforetakets brukerutvalg

Helseforetaket skal oppnevne 5 representanter. For å oppnå en likeverdighet i utvalget bør det i
avtalen defineres hvilket nivå i organisasjonen de skal hentes fra. Det er også viktig å vektiegge
stabilitet ved valg av representanter fra HF, dette er i dag preget av stor grad av utskifting. I
tillegg til de 5 representantene, bør samhandlingssjef/ representant fra samhandlingsavdelingen
møte i LSU.

Videre er det forslag om at minst en representant skal være kommuneoverlege, det tas da som
en forutsetning at denne kommer i tillegg til representant fra gjeldende kommune.
Samhandlingsutvalget i Orkidé mener at LSU i tillegg bør inkludere representanter fra
Utviklingssenter, leder Distriktsmedisinsk senter og Innovasjonssenteret med observatørrolle.
Denne rollen bør beskrives nærmere i avtalen.
Sekretariat til LSU skal bestå av en representant fra helseforetaket og en representant utpekt av
regionrådet. Representantene bør her veksle på å være leder og nestleder i sekretariatet, fot å
tydeliggjøre ansvarsområdet. Det anbefales samme veksling som for leder og nestleder LSU.
Formålet med LSU er å være et forum for forbedringsarbeid og samhandling
mellom kommunene og det enkelte sykehus! DMS. 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.

5. Fagråd
Samhandlingsutvalget i Orkidé anbefaler at det opprettes et fagråd knyttet til hver
delavtale. Dette innebærer oppnevnelse av nytt fagråd knyttet til delavtale i Samarbeid om
koordinering av tjenester, samt innleggelse og utskrivning fra sykehus.

Avvikshåndtering og forbedringsarbeid
Både kommuner og helseforetak bør bli bedre på å håndtere avvik og drive forbedringsarbeid når
det gjelder samhandling. Samhandlingsutvalget i Orkidé mener at LSU bør ha en sentral oppgave
knyttet til dette. 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. Videre bør
avvikssystemet være basert på digitale løsninger som kan håndteres i det enkelte journalsystem
med standardiserte avkrysningsskjema.
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I høringsbrevet står det videre slik:

Høyringsinstansene står fritt til å kommentere andre forhold med utkastet til
revidert avtale.

Nedenfor følger Samhandlingsutvalget sine innspill til noen av delavtalene.

Ny delavtalel. (tidligere 3a og b, 5a og b, og nr. 2 (om IP))
Det er flott at avtalen er blitt kortere og at flere delavtaler er slått sammen. Den blir nå mye mer
oversiktlig og mye unødvendig tekst er fjernet.

Pkt. 1.3 Samarbeid ved innlegging i sykehus:
Punkt a:

• HF må varsle umiddelbart
Punkt b:

• Mange av kommunene kan ikke sende innleggelsesrapport om pasienter inne psykiatrien
innen 4 timer på helg og kveld. Dette pga begrensing i tilgang i fagsystem, og at psykisk
helse og tildeling ikke jobber 24/7. (Gjelder ikke så mange pasienter pr. år)
• Når meldingstypen fremgår i punkt a, bør meldingstypen «innleggelsesrapporb> benyttes i
punkt b. Det kan etterfølges med krav til innhold.
• Punkt om palliativ plan bør føyes til.

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 enten pr telefon mellom 15.00- 08.00 og på helg og høytid. Evt. 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 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 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 er kommunalt tilbud til
vedkommende pasient.

Punkt g)
• I melding om utskrevet pasient bør det fremgå hva som er medsendt pasienten.
• Det må ikke stå eventuelle legemidler, men at det skal sendes med medikamenter og
utstyr til neste virkedag heller- pasienten må ha med medisiner for flere dager og ikke bare en
resept.
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Pkt 1.5 Kommunens betalingsplikt

Punkt b)
• I utkastet står det “eller ikke har svart på varsel om utskrivningsklar”.
Her må det angis en tidsfrist på minimum 2 timer for kommunen å
svare slik at det ikke er slik som det ofte er i dag at varsel om
utskrivningsklar og varsel om utskrevet sendes omtrent samtidig.

Punktd)
• Det tilføyes: og punktene i 1.4 er oppfylt.

Punkt e)
• Det tilføyes: 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.

Nytt punkt h)
• 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.

Delavatale 2 — Samarbeid kunnskapsoverføring, forskning og utdanning, samt
praksiskonsulentordningen

2.2 Plikter, ansvar og samarbeid
2.2.1 lnformasjonsutveksling, veiledning og kunnskapsoverføring
I 3. avsnitt bør det tilføyes “alle”: Vei/edningsplikten omfatter et hvert tiltak som angår alle pasienter
sin fysiske eller psykiske helse, avgrenset til det som er nødvendig for at den kommunale helse- og
omsorgstjenesten skal kunne giforsvarlig helsehjelp og løse sine oppgaver etter/av ogforskr,ft.1 718
2.2.2 Samarbeid om forsking, innovasjon, utdanning og kompetanseutvikling
Underpunktene til 2.2.2 er generelle og er lite konkrete og forpliktende.

Delavtale 6 — Samarbeid om beredskapsplaner og akuttmedisinsk kjede
Samhandlingsutvalget ønsker at det blir sagt noe om bakgrunnen for at beredskapsutvalget bør bestå
av medlemmer bare fra kommuner med lokalsykehus. Er det tenkt at disse skal ha en
samordningsfunksjon for sin region, og på hvilken måte?

På vegne av Samhandlingsutvalget i Orkidè

iç‘cQ
Guri1d Eidsh
Leiar

Samhandlingsutvalget i Orkidè består av leiarar innan helse og omsorg frå kommunane
Averøy, Aure, Gjemnes, Heim, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Sumadal og Tingvoll.
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