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Høyring - Revisjon Samarbeidsavtale 2020 Helse Møre og Romsdal 
og kommunane i Møre og Romsdal 
 
Formannskapet - 15/2020: 
Det er gjort følgende vedtak i saken: 
 

Rauma kommune meiner at utkast til ny Samarbeidsavtale mellom kommunene i Møre og 
Romsdal og Helse Møre og Romsdal legg eit godt grunnlag for eit konstruktivt samarbeid 
mellom partane. 

Rauma kommune har følgjande konkrete innspel til innhaldet i avtalen:  

Samhandlingsfora 
- Partnerskapsmøtet bør ha ei samansetjing i tråd med alternativ 1 eller 2.  
- Samarbeidssekretariatet bør leiast av Helseforetaket som alt har ein etablert struktur for 
dette (alternativ 2) 

 

Formannskapet i Rauma kommune ber om at følgende punkt vurders tatt med i 
samarbeidsavtalen: 
 
1. Individuell plan burde kunne foreslås av sykehuset, men ikke pålegges 
 
2. Det må avklares hva som menes med annen dokumentasjon som må sendes av 
hjemmetjenesten innen 4 timer etter innleggelse for å avklare om dette kan være et 
urealistisk krav 
 
3. Betaling for utskrivningsklare pasienter må ha en forutsetning om at det foreligger 
epikrise ikke kun når det gjelder somatiske pasienter, men også når det gjelder 
psykiatriske pasienter 
 
4. Det settes pris på at kommunen kan se bort fra betalingskrav på utskrivningsklare 
pasienter dersom det vises at disse må legges inn på nytt innen 48 timer, men man mener 
at dette ikke går langt nok. Det burde foreligge en form for sanksjon (bot) for sykehuset 
dersom man skriver ut pasienter for tidlig slik at disse må legges inn på nytt innen 48 timer. 
Dette er et likeverdig betalingskrav som det kravet kommunene pålegges. 
 
5. Man må lage konkrete vilkår for å tilrettelegge for hospitering (f.eks. dekket innteksttap 



 

 

for fastlegene ved hospitering med utvalgte læringsmål, lønnet hospitering på utvalgte kurs 
eller læringsmål for øvrig helsepersonell). 
 
6. Det burde legges snarest mulig til rette for videomøter med opplæring for fastlegene og 
øvrig helsepersonell. 

 

 
 
Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen brevet kom 
frem til adressaten. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den instansen som har truffet vedtaket. Angi vedtaket det 
klages over, den eller de endringer som ønskes og begrunnelse for klagen.  
 
 
Vennlig hilsen 
Vegard Botterli 
Rådgiver 
 
 
 
Andre mottakere: 

Helse Møre og Romsdal Hf 
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