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Driftsrådet ved Kristiansund sykehus takker for muligheten til å kunne gi en uttalelse 

knyttet til den pågående revisjon av Samarbeidsavtalen. Vår tilbakemelding vil i hovedsak 

dreie seg om kapittel 5 , delavtale 1 og 2 samt tilbudet som dreier seg om ØHD/KAD.  

Formål og virkeområde 

«Avtalen skal understøtte inngått avtale mellom regjeringen og KS om innføring av 

helsefellesskap, for å skape en mer sammenhengende helse –og omsorgstjeneste» 

Driftsrådet savner at det innledningsvis ikke står noe om visjoner knyttet opp mot 

forventninger i NHSP og Samhandlingsreformen. De overordna politiske føringene 

forventer at det utøves innovasjon mellom forvaltningsnivåene, slik at tjenestene endres 

og at en tilstreber i større grad å viske ut skillelinjene mellom nivåene til det beste for våre 

felles pasienter.  

Helsefellesskap 

Gjennomgående brukes begrepet «partene», noe av intensjonen med innføring av 

helsefelleskap var at vi skal gå fra parter til partnere og den ordlyden bør kanskje 

anvendes i avtalen.  

5.1.1 Sammensetning- partnerskapsmøte  

Driftsrådet mener at representasjonen i partnerskapsmøtene bør være alternativ 2. Vi anser 

det som svært viktig for forankring, fremdrift og utvikling av helsetjenesten at 

klinikksjefer, kommunalsjefer og kommuneoverlege deltar og ikke bare overordnet 

toppledelse i kommune og HF. 

5.4 Sammensetning - Lokale samarbeidsutvalg  

Driftsrådet anser samhandling med kommunene som et av våre viktigste innsatsområder i 

årene som kommer. Det er viktig at dette utvalget er balansert og gjenspeiler 

utfordringsbildet. Forslaget som foreligger ivaretar ikke det slik vi ser det. Det er uklart 

for Driftsrådet om praksiskonsulent telles med som 1 av 5 representanter fra HMR ( slik 

er det i dag) . Det betyr i praksis at HMR bare sitter igjen med 4 reelle plasser, 

kommunene er betydelig flere.  Det er et ønske av HMR får flere plasser slik at vi får 

ivaretatt viktige områder som voksensomatikk ( inkludert akutt/ prehospital), barn og 

psykiatri.  



Driftsrådet er også bekymret for evnen (historisk erfart) disse lokale 

samhandlingsutvalgene har til å produsere helsetjenester og forbedringer som gir 

pasientverdi. Det har tradisjonelt båret preg av å være rene informasjonsutvekslingsfora. 

LSU Kristiansund har valgt å ta inn USHT (utviklingssenter for sykehjem og 

hjemmetjenester) inn i sitt utvalg. Mandatet til USHT og deres virkeområde er særdeles 

viktig for å få gjennomført punkt 5.4.3 –oppgaver.  I tillegg har LSU Kristiansund valgt å 

supplere sitt utvalg med DMS prosjektleder, dette er det største samhandlingsprosjektet i 

sykehusets nedslagsfelt og vi anser det som viktig at prosjektet er representert. Det har 

blitt påpekt av samhandlingsavdelingen at dette formelt blir feil da disse ikke er parter i 

avtalen. Driftsrådet har forståelse for at formalia bør følges, men det må ikke bli et 

byråkratisk hinder i å nå målene våre.  

Delavtale 1- Samarbeid om koordinering av tjenester, samt innleggelse og utskriving fra 

sykehus.  

1.3 – Samarbeid ved innlegging i sykehus punkt c  

Punktet som dreier seg om at man innen 24 timer skal varsle om forventet 

utskrivingstidspunkt er problematisk, spesielt ved de akutte tilstandene innen 

indremedisinske fag. Generelt er dette vanskelig for sykehuset å anslå før en har fått svar 

på blodprøver, rtg og undersøkelser. Tidspunktet blir sjeldent reelt og alt etter hva slags 

journalsystem og praksis kommunene har blir dette gjenstand for diskusjon. Særlig knyttet 

til drøftinger rundt betaling av utskrivingsklare pasienter. I systemet Gerica står det 

utskrivingsklar og noen kommuner tar dette bokstavelig og planlegger deretter, i Profil 

står det antatt utskrivingsklar. Det er uklart for Driftsrådet hva som er gevinsten i å 

komme med opplysninger til kommunene på dette punktet når det er så usikkert.  

1.4 Samarbeid om utskriving fra sykehus punkt e. 

Det er et ønske fra sykehuset at vi får beskjed noe tidligere enn kl 15 fra kommunen om 

de kan ta imot pasienten. Sykehuset har en ambisjon om å kunne sende med alle pasienter 

som har kommunale pleie og omsorgstjenester epikrise. Sykehusets indre liv er slik at 

legene som går postvisitt på formiddag forsvinner til poliklinikk og operasjon. Det er 

derfor utfordrende å få tilstrekkelig med tid til å sørge for diktering og utsendelse av 

epikrise.  

6.6.2 Samarbeid om døgntilbud for øyeblikkelig hjelp (ØHD=KAD) punkt d 

Her foreslår Driftsrådet ved Kristiansund sykehus at retningslinjene også skal gjøres kjent 

for de lokale samhandlingsutvalgene og ikke bare fastleger og samhandlingsavdeling.  

 

Avslutningsvis vil vi påpeke at de helseøkonomiske utfordringene vi alle står ovenfor er 

formidable. De politiske føringene er klare, men virkemidlene til å nå målene er ikke like 

tydelige. Driftsrådet er klar over at dette kun er en revisjon av en avtale, men vi hadde 

forventninger til at partnerne hadde forhandlet fram en mer forpliktende avtale som satte 

fart og retning mot målet. Det er en stor risiko for at avtalen blir en byråkratisk papirtiger 

som ikke stiller krav til partnerne om målbare resultater som fører til mer sømløse 

helsetjenester. Avtalen er for lite konkret på hva som forventes av de ulike råd og utvalg i 

samhandlingsstrukturen.  

 

 

 

 

 


