
Kommentarer til forslag til Samarbeidsavtale mellom kommunene og HMR 

Fra Atle Betten og Asbjørn Kjelsvik 

 

  Bør det legges inn en presisering at dette er en 
rammeavtale og at evt nye rutiner som følge av denne 
utarbeides av fagrådene og vedtas i etterkant av 
Strategisk samarbeidsutvalg evt en runde på det 
regionale planet hvis dette skal gjelde alle kommuner 
og/eller HF 

Delavtale 1 1.1 … 
Denne delavtalen 
regulerer samarbeid om: 

 Individuell plan… 

 Innleggelse… 

 Utskrivning… 

 Poliklinisk behandling og 
behov for endring i 
kommunale tjenester 

 

 1.6 Samarbeid ved poliklinikk, 
ambulante tjenester og 
dagbehandling 

Sykehuset skal straks varsle kommunen dersom det ved 
poliklinisk- eller dagbehandling oppstår uventede 
situasjoner som på kort varsel krever økning i eller 
etablering av kommunale helsetjenester for en pasient. 
Det må utarbeides rutiner for å sikre kommunikasjon ved 
hastetilfeller. 

HA 2. bakgrunn Partene er … 
Denne samarbeidsavtalen… 
Delavtaler inngår… 
Retningslinjer og/eller rutiner som er utarbeidet av 
fagrådene med utgangspunkt i samarbeidsavtalen er 
gjensidig bindende når de er behandlet og godkjent av 
Strategisk samhandlingsutvalg. 
Med pasient menes … 

HA 1. Parter Hvis oppstart av Helseplattformen (Epic) vil få 
konsekvenser for Samarbeidsavtale vil den bli 
reforhandlet ved at en av partene krever dette 

HA 5. Helsefellesskap Oppsettet av de ulike fora må være slik at det gjenspeiler 
rapporteringslinjene. Fagrådene må ligge under 
Strategisk samarbeidsutvalg som de skal rapportere til og 
fremstå rapporteringsmessig likestilt med LSU-ene. 

HA 5.3.3. Kulepunkt oppnevne fagråd:  
Fagrådene skal foreslå egen sammensetning basert på de 
overordnende prinsipper og føringer. Dette legges frem 
for Strategisk samarbeidsutvalg for oppnevning. Her bør 
stå noe om varighet av oppnevnt fagråd, supplering og 
revisjon. 

HA 5.6  
Fagrådskonferanse 

Det skal gjennomføres en årlig fagrådskonferanse. Målet 
med denne konferansen er samarbeid, utveksle aktuelle 
problemstillinger og tema, samt forberede 
handlingsplaner  



Delavtale 1 1.3 pkt b f. Palliativ plan oversendes til sykehus ved innleggelse når 
den finnes. 
g. Kriseplan, evt. informasjon om kriseplan (psyk) 
oversendes til sykehus ved innleggelse når den finnes. 

Delavtale 1 1.4 Samarbeid om utskrivning 
fra sykehus 

h. Innspill til oppretting/endringer i palliativ plan skal 
sendes til kommunen ved utskrivning. 
i. oppdatert kriseplan (psyk) sendes til kommunen ved 
utskrivning 

Delavtale 4 4.3.1 – pkt e - melding og håndtering av avvik 
o Adresseringsavvik 
o Tekniske avvik 

 4.3.1 Nytt kulepunkt l: Bidra til å gjennomføre og bredde nye 
nasjonale krav og meldingsstandarder 

 4.4  
Fagrådet har følgende 
oppgaver: 

Bidra til å løse praktiske løsninger på digitale 
samhandlingsutfordringer, ad hoc og i samspill med de 
andre fagrådene. 

Delavtale 5 5.3.2 Pkt e: Kommunen plikter å muliggjøre elektronisk 
kommunikasjon og varsling av smittsomme sykdommer 
på pasientnivå ved å publisere tjenesten «Smittevern». 
Det skal utarbeides felles rutiner for varsling med ulike 
grader av hast. 

 


