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Kommunens svar 

Kommunen har vurdert de forskjellige fora som er omtalt i hovedavtalen punkt 5, og har 
følgende kommentarer: 
 

 Partnerskapsmøte (punkt 5.1). Avtalen skisserer fire alternativ til sammensetning av 
partnerskapsmøte, vi gjentar ikke alternativene her, men viser til avtalen. Formålet 
med partnerskapsmøte er en møteplass for å utvikle helsetjenesten til det beste for 
befolkningen i Møre og Romsdal. Informere om utfordringer, skape en felles 
forståelse og forankre strategi for å løse de felles utfordringene. For å få til dette er 
man avhengig av en bred sammensatt gruppe. Kommunen mener at alternativ 2 er 
det foretrukne der både ordfører, kommunedirektør, kommunalsjef og 
kommuneoverlege deltar. Det er gjerne kommunalsjef og kommuneoverlege som har 
detaljkunnskap og som kan både bidra med å videreføre tema/konklusjoner fra dette 
forum. Oppgavene anses som hensiktsmessig. 
 

 Samarbeidssekretariat (punkt 5.2). Formålet med sekretariatet er å være 
kontaktpunkt i samarbeidsspørsmål og koordinerer strategisk samarbeidsutvalg og 
partnerskapsmøtene. Av de alternativene vurderes alternativ 2 som det mest 
forutsigbare. Helseforetaket har, etter vår vurdering, etablert er organisasjon som 
kan håndtere denne jobben ved samhandlingsavdelingen. Oppgavene anses som 
hensiktsmessig. 

 
 Strategisk samarbeidsutvalg (punkt 5.2). Vi antar dette er dagens overordnet 

samhandlingsutvalg. I dagens overordnet samhandlingsutvalg har leder i de lokale 
samhandlingsutvalget hatt tale- og forslagsrett. Dette synes ikke videreført i 
utkastet, noe vi vurderer som uheldig. Vi vurderer dagens praksis ved deltakelse 
mellom de to utvalgene som fruktbart, og bør videreføres i den nye strukturen. Dette 
for å skape og videreutvikle bindeleddet mellom strategisk samarbeidsutvalg og 
lokale samarbeidsutvalg. Vi registrer at oppgavene til det lokale samarbeidsutvalget 
(punkt 5.4.3) skal ved behov fremme saker for strategisk samarbeidsutvalg, samt 
holde utvalget orientert om sin virksomhet. Dette gjøres best ved deltakelse. En 
rekke medlemmer til utvalget har kun tale- og forslagsrett. Hvis en får reell 
stemmerett så kan det bidra til en enklere rekruttering av medlemmer, for eksempel 
en representant fra fastlegetjenesten. Oppgavene anses som hensiktsmessig 

 
 Lokale samarbeidsutvalg (punkt 5.4). Kommunen støtter sammensetningen og 

organiseringen. Kommunen vurderer oppgavene som beskrevet i punkt 5.4.3 som 
mer konkrete enn tidligere, og muligheten for å bli mer aktiv i endringsprosesser er 
til stede. Vi ser at forslaget kan i større grad bidra til at utvalget får mulighet til å 
arbeide med utvikling og forbedringsarbeid i stedet for rapportering  

 
 Forhandlingsutvalg (punkt 5.5). Ingen spesielle kommentarer, sammensetningen og 

utvelgelsen er god. Oppgavene anses som hensiktsmessig 
 

 Fagråd (punkt 5.6). Det forslås fem fagråd, og at man kan oppnevne flere ved 
behov. Dette støttes, men sammensetningen og de som blir utpekt må ha god 
kjennskap til rammene og det handlingsrommet partene har. Når et fagråd blir 
sammensatt og får sitt mandat, må det framkomme i mandatet. Slik det framgår i 
avtaleforslaget vil det gi en fleksibilitet. Vi støtter behovet for å etablere et fagråd 
innen psykisk helse og rus.   

 
Etter kommunens vurdering synes representasjon fra fastlegene ivaretatt. Når det gjelder 
representasjon fra fastlegene bør en i de fora man skal delta få reell stemmerett.  
 
Vi vurderer også brukerrepresentasjonen som ivaretatt. Når det gjelder oppnevning bør 
fylkesleddet i brukerorganisasjonene, f.eks. rådet for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne og eldrerådene bli utfordret til å innhente forslag fra kommunene. Styrene i 
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disse utvalgene velger representanter fra de innkomne forslagene. Rådet for mennesker 
med nedsatt funksjonsevne består av representanter fra flere brukerorganisasjoner, og det 
vil kunne bidra til en bred representasjon.  
 
Vi støtter behovet for å etablere et beredskapsutvalg, og anser oppgavene som 
hensiktsmessige. Derimot er vi sterkt uenig i utvelgelsen. En avviker i delavtale 6 punkt 
6.4.2.1 prinsippet med at regionrådene velger representasjon. Her foreslår man at 
beredskapssjefene eller tilsvarende fra byene skal være representert. Som nevnt blir de 
øvrige utvelgelsene gjort gjennom regionrådene, og det bør en gjør for dette utvalget også.  
 
  
2. I forslag til hovudavtalen er det eit eige kapittel om avviks- og forbetringsarbeid: Er 

innhaldet dekkande eller bør det konkretiserast meir. I så fall korleis? 
 

Kommunens svar 

Forslaget slik det framkommer i hovedavtalen punkt 7 er dekkende. Det kunne med fordel 
vært nevnt, eller utarbeidet statistikkrutiner for den enkelte kommune som medførte bruk 
av styringsdataene ved utvikling av tjenestene.  
 

Del II - Kommentarer til hovedavtalen og tilhørende delavtaler 

Hovedavtalen  

Det vises til svarene i del 1 av høringssvaret. Videre vil kommune gi følgende kommentarer 
på hovedavtalen: 
 
Punkt 2.  
Utover ovennevnte punkt registrere vi at avtalen omtaler tjenestemottakerne som 
pasienter. Vi mener at samarbeidsavtalen ikke ensidig bør omtale tjenestemottaker som 
pasient, men også brukere som ikke mottar helsehjelp. Det bør komme tydeligere frem.  
 
Helsehjelp bør kanskje også presiseres, dette da mange i samhandlingen kan ha en 
«snever» definisjon av begrepet. Etter våre begrep er helsehjelp et bredt begrep som 
omhandler handlinger som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende, 
rehabiliterende eller pleie- og omsorgsformål, og som er utført av helsepersonell.     
 
Punkt 3. 
Vi er enig i at samarbeid bygger på likeverdighet mellom partene eller partnerne. Et godt 
samarbeid forutsetter respekt for hverandres ansvarsområde, roller, kompetanse og 
forankring hos partene. Burde ikke det komme klarere fram? 
 
Samfunnet står overfor mange store utfordringer der oppgaver og ansvar forskyver seg, 
antallet brukere øker, og rammene reduseres. Forståelse, kjennskap og respekt for 
hverandres områder blir viktig. Helseforetak er også en stor premissleverandør mtp 
organisasjonskulturen som utvikles i kommunene. Hvis forståelsen, kjennskapen og 
respekten uteblir, kan det bidra til konflikter og større utfordringer enn nødvendig når en 
skal iverksette nødvendige tiltak for å imøtekomme framtiden. Formålet med avtalen bør 
være at en skal sette innbyggerne i stand til å mestre egen helse og bo lengst mulig 
hjemme. Dette bør komme tydeligere fram. Hvis man blir tydeligere på dette i avtalen, vil 
en kanskje bli enda bedre sammenlignet med det en opplever i dag, der tjenester blir bestilt 
uten å være i dialog eller ha kjennskap til hvilke tjenester kommune har og kan tilby. Slik 
det er i dag bruker kommunen mye tid på klager og misnøye fordi andre har uttalt seg på 
vegne av oss. Vi skal være likeverdige partnere.   
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Delavtale 1 – Samarbeid om koordinering av tjenester, samt innleggelse og 
utskrivning fra sykehus 

Punkt 1.2 
Individuell plan skal ikke utarbeides uten samtykke fra pasient eller brukeren eller den som 
kan samtykke på vegen av vedkommende. Tilsvarende gjelder ved oppnemning av 
koordinator, jf.§ 17 i forskrift om habilitering, rehabilitering og koordinator. Kommunen er 
noe usikker på om dette kommer tydelig fram. Videre synes ordlyden i bokstav C noe 
uheldig. Det er kommunen som skal vurdere rettigheten til om individuell plan skal 
utarbeides. En kan gjerne få en anmodning til å vurdere dette, men slik det framstår her, 
blir det en ren bestiller-utførermodell. 
 
Punkt 1-3 
Det er et ønske fra tjenesteutøverne i kommunen at det blir tatt inn et punkt der 
helseforetaket forplikter seg til å sende oppdaterte helseopplysninger regelmessig for de 
som allerede mottar kommunale helsetjenester. Dette vil, om mulig, bedre overgangen når 
utskrivingstidspunktet kommer. 
 
Bokstav d, punkt b som omhandler oppdatert individuell plan. Teknisk er det vanskelig å 
sende dette elektronisk. Individuell plan er ikke en del av meldingsutvekslingssystemet 
mellom DocuLive og Gerica/HSPro (dataverktøy hos partene). Her må en se på andre rutiner 
for å gi tilganger i ACOS eller SAMPRO (dataverktøy for individuell plan), samt en annen 
løsning for de som ikke bruker elektroniske IP-løsninger. Slik det framgår i avtalen blir det 
vanskelig å håndtere.   
 
Under bokstav C står det at «Dersom helseforetaket vurderer at det kan være behov…», 
skal de vurdere? Begrepet «vurdere» bør erstattes, dette da det er kommunen som skal 
vurdere hvilken tjeneste den enkelte skal ha. Helseforetaket kan anta et behov eller anmode 
om en vurdering. Ved endringer i et behov som ikke er meldt i helseopplysninger i henhold 
til rutinene, bør kommunen få litt bedre tid for å vurdere, legge til rette og forberede mottak 
av pasient. Det kan være utfordrende å motta varsel om endringer samme dag som 
utskrivingen skjer, i slike situasjoner burde kommunene fått en 24-timers frist.  
 
Vi kan ikke se at avtalen presiserer tydelig samtykkebehovet for å sende meldinger.   
 
Punkt 1-4 
Her bør kommunens ansvar komme bedre fram. Det er jo den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten som er ansvarlig for å beslutte hvilke tjenester en pasient eller bruker 
skal motta utfra kommunens tjenestetilbud, krav til faglig forsvarlighet og egen vurdering. 
Helseforetaket skal ikke legge føringer på hvilke tjenester pasienter eller bruker skal ha 
etter utskriving.  
 
Teksten under bokstav d, der helseforetaket bistår pasienten med å søke. Da må det være 
pasientens ønske det skal søkes om, og ikke det helseforetaket mener en bør søke om. Vi 
synes ikke det kommer så godt fram. I tidligere avtale står det at «sykehuset skal ikke 
legge føringer på hvile tjenester kommunen skal yte» (delavtale 5 A punkt 5.3 nr 4). Vi 
anbefaler at denne setningen innarbeides i ny avtale.  
 
I gjeldende avtale, delavtale 5 A punkt 5.3 nr 2. omhandler de som får omfattende behov 
for kommunale tjenester, og der kommunen må ha lengre tid enn 24 timer. Dette er tatt 
bort i forslaget til ny avtale, vi ber om at dette blir tatt inn igjen.   
 
Delavtale 2 – Samarbeid, kunnskapsoverføring, forskning og utdanning, samt 
praksiskonsulentordningen  
 
Både kommunene og spesialisthelsetjenesten har gjensidig veilednings- og 
informasjonsplikt. Erfaringsmessig ser man at veiledning ofte blir gitt uten kjennskap til 
ansvar og handlingsrommet som finnes. Når en gir veiledning, bør en som minimum ha 
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kjennskap til rammevilkårene hos den som skal veiledes. Dette bør nevnes i avtalens punkt 
2.2.1. 
 
Når en gir veiledning, må en også ha god kjennskap til samfunnsutviklingen og behovet for 
å finne nye og mer effektive måter å yte tjenesten på. Derfor er det viktig med samarbeid 
på forsking, innovasjon, utdanning og kompetanseutvikling. Punktene som er omhandlet i 
avtalen støttes.   

Delavtale 3 – Samarbeid om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg 

Kommunen registrere at forslag til delavtale rundt svangerskap, fødsel og barsel er blitt 
forbedret og tydeligere for begge parter.  
 

Delavtale 4 – Samarbeid om IKT-løsninger og elektronisk samhandling 

Oppgaver lagt til fagrådet anses som hensiktsmessig. Sammensetningen av medlemmene er 
lagt til regionrådene. Regionrådene velger gjerne representasjon fra IKT-samarbeidene (IKT 
ORKidè, IKT ROR osv). Det er viktig at kommuner som ikke deltar i slikt IKT-samarbeid blir 
ivaretatt. Avtalen bør si noe om kommunikasjon på dette området til alle kommuner, 
uavhengig av IKT-samarbeid.  
 
Punkt 4.3.3 pålegger kommunene å forberede og utvikle fagsystemene for å ta i bruk 
elektroniske meldinger. Det er IKKE kommunene som utvikler fagsystemene og 
meldingstypene. Kommunen er avhengig i at leverandørene har utviklet godkjente 
løsninger. Når løsningen er utviklet, bør kommunene ta i bruk løsningen. Slik punktet er 
formulert kan det tolkes at kommunen skal utvikle fagsystemet.  

Delavtale 5 – Samarbeid om helsefremmende og forebyggende helsearbeid 

Delavtale 5 anses som en viktig avtale, som vi mener bør få mer fokus i samhandlingen. 
Punkt 5.3.2 bokstav f omhandler informasjon for overvåkning av helsetilstanden i 
kommunen. Dette er viktig styringsdata og det bør utarbeides faste statistikker som 
oversendes kommunene regelmessig. Kommunene bør delta i utarbeidelsen parameterne til 
statistikkene slik at en får håndterbare og relevante styringsdata.  
  
Kommunen støtter forslaget om felles møteplasser mellom partene for god samhandling om 
smittevern. Vi registrerer at det er et forbedringspotensiale med kommunikasjon på 
enkeltpasienter der det er funn av smitte. Vi ser fram til god dialog og utvikling og 
forbedringer.  
 

Delavtale 6 – Samarbeid om beredskapsplaner og akuttmedisinsk kjede 

Det vises til tidligere omtale under del I, her stod: «Vi støtter behovet for å etablere et 
beredskapsutvalg, og vi anser oppgavene som hensiktsmessig. Derimot er vi sterkt uenig i 
utvelgelsen. En avviker i delavtale 6 punkt 6.4.2.1 prinsippet med at regionrådene velger 
representasjon. Her foreslår man at beredskapssjefene eller tilsvarende fra byene skal være 
representert. Som nevn blir de øvrige utvelgelsene gjort gjennom regionrådene, og det bør 
en gjør for dette utvalget også.»  
 

Sluttkommentar 

I samhandlingen mellom kommuner og helseforetak er det flere tjenester som samarbeider, 
ikke bare de somatiske helsetjenester. Vi har samarbeid mellom skolene, PPT, BUP, 
habiliteringstjenesten osv. Vi synes avtalen har lite søkelys på barn og unge, og 
samhandlingen rundt oppvekst, opplæring og mestring. Det bør vurderes om det skal 
utarbeides en egen samarbeidsavtale for barn og unge. Videre kan vi tenke oss en 
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tydeligere samhandling/omtale av samarbeidet rundt psykiatri- og habiliteringstjenesten for 
voksne.   
 
Helseforetaket som premissleverandør og påvirker for organisasjonskultur i kommunen er 
ofte undervurdert. En må bli flinkere å få kjennskap til rammene, samfunnsutviklingen og 
skape bedre forståelse for økt mestringsfokus, familie og frivillig innsats, og at tjenester 
oftere enn før må løses hjemme og ikke nødvendigvis i en institusjon. Denne 
samfunnsutviklingen må vi bli flinkere å samarbeid om. 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ingen håndskrevet signatur 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Jan Morten Grimstad Dale 
Kommunalsjef 
   
 
 
Vedlegg: (sak med vedtak fra formannskapet) 
 


