
 

1 
 

Innspill fra Molde kommune på «Revidert samhandlingsavtale/ 

samarbeidsavtale», per 10.02.2020 
 

Det vises til brev av 20.12.2019 «Høyring om revidert samhandlingsavtale/ 

samarbeidsavtale» der kommunene ble bedt om å uttale seg vedr. utkast til ny 

samarbeidsavtale. Viser også til informasjonsskriv av 03.02.20 «Viktig informasjon til 

høyringsutkast for revidert samarbeidsavtale mellom kommunane i Møre og Romsdal 

og Helse Møre og Romsdal – varsel om justert tidslinje». I nevnte informasjonsskriv 

står det at formell høringsrunde er omgjort til «innspelshøyring» med frist for innspill 

12.02.2020. I og med at prosessen er endret fra formell høring til innspillshøring, og 

det gjennomføres nye forhandlinger i forhold til samhandlingsavtalen, utsetter Molde 

kommune formell høringsrunde med politisk behandling, til høsten 2020.  

Hustadvika kommune har allerede hatt saken opp til politisk behandling og Molde 

kommune stiller seg bak nevnte høringsuttalelse. 

Molde kommune ved sektor helse og omsorg gir med dette følgende innspill til utkast 

til samarbeidsavtale: 
Generell tilbakemelding: Molde kommune ønsker at samarbeidsavtalen gjenspeiler 

det som er bestemt i avtalen om helsefelleskap der man bruker begrepet partnere 

konsekvent. I tilsendt utkast av ny samarbeidsavtale brukes både begrepet parter og 

partnere der begrepet partnere brukes kun unntaksvis.  

 

Delavtale 1 
1.3 Samarbeid ved innleggelse i sykehus punkt b) 

a. «sykepleieopplysninger» endres til tjenesteoversikten (hvilke tjenester en 

får). Bare pleie- og omsorgstjenesten som sender sykepleieopplysninger? 

d. «oppdatert individuell plan» Denne finnes ikke i pasientjournal og kan ikke 

sendes elektronisk. Sampro eller tiltaksplan er ikke en del av fagsystemet 

e. «annen journaldokumentasjon» endres til oppdatert statusjournal. 

1.4 Samarbeid om utskrivning 

c.  Det er vel ikke noe alternativ til elektronisk melding? «Fortrinnsvis» bør derfor 

strykes. 

f. Pasienter som motsetter seg oversending av epikrise. Helseforetaket må i slike 

tilfeller bruke tid på å informere pasienten om konsekvenser av at kommunen ikke 

mottar nødvendige helseopplysninger. Vil vanskeliggjøre kommunen sin mulighet for 

å gi forsvarlige helsetjenester uten å ha nødvendig og tilstrekkelig informasjon.  

g. Medikamenter/utstyr til neste virkedag. Kommunen har ikke alltid mulighet til å 

bestille spesialutstyr/medikamenter fra en dag til neste. Det bør derfor være mulig å 

avtale for hvert tilfelle hvor mye utstyr helseforetaket skal sende med. Hvis ikke kan 

det gi unødvendig opphold i behandling.  
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1.5 Kommunens betalingsplikt 

c. Her står kun «somatisk døgnavdeling» nevnt, men må gjelde det samme for 

psykiatrisk avd. og rusbehandling. 

Delavtale 2 
2.2.2 

«flere eldre» - det er ikke bare eldre som er multisyke. Det kan gjelde unge, barn, 

alvorlige langvarige psykiatriske lidelser, ROP lidelser. 

Siste setning; «Gjennom å samle ressursene»  Hva menes med dette? Samarbeide 

eller organisere ressurser i felles organisasjon? 

 

Tilbakemelding samhandlingsfora: 

I forhold til møtestruktur/møtefora så er flere alternativer beskrevet. Formål med fora 

kommer godt frem for alle nivå.  

Punkt 5.1 Partnerskapsmøte: Molde kommune støtter Hustadvika sitt innspill med 

begrunnelse om alternativ 2.  

Punkt 5.2 Samarbeidssekretariat: Sikrer god flyt mellom partnerskapsmøte og 

strategisk samarbeidsutvalg. Molde kommune støtter Hustadvika sitt forslag om 

alternativ 2. 

Samarbeidsavtalen beskriver godt de ulike fora. Det som ikke beskrives er hvordan 

en skal få samarbeidet til å fungere i praksis jfr. avtalen om Helsefellesskap. Det er 

lagt ned et stort arbeid for å lage pasientforløp for ulike diagnoser og grupper. Disse 

må følges opp, brukes, evalueres og videreutvikles. Skal en lykkes med å ivareta 

pasienter i overgang mellom tjenester, må helseforetaket og kommunene 

samarbeide. Viser til gode eksempel fra UNN om pasientsentrert helsetjenesteteam.  

Viser også til Nasjonal helse og sjukehusplan – målet er at pasienter, pårørende og 

helsepersonell opplever helse- og omsorgstjenesten slik: 

- Pasienter opplever sammenhengende tjenester på tvers av sjukehus og 
kommuner. 
Helsepersonell spiller hverandre gode, vet hva neste ledd i pasientforløpet 

trenger og kan bidra med. Kommuner og sykehus planlegger og utvikler 

tjenester sammen med bruker og fastleger i helsefellesskap. 

- Pasienter møter i større grad spesialisthelsetjenesten hjemme hos seg selv, 
ved hjelp av teknologi. 

- Vi lærer av hverandre. 
- God samhandlingskultur 
- Felles forståelse av hva helseforetak og kommuner skal samhandle om og 

hvordan det skal gjøres. 
 

Det er viktig at dette arbeides med i de strukturene som beskrives der oppgavene 

naturlig hører hjemme. 
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