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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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Innspel til ny samarbeidsavtale  frå ressursgruppa bak satsinga:  

Framtidsretta pasientforløp for den eldre multisjuke pasient i Møre og Romsdal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressursgruppa  viser til høyringsbrev datert 20.12.2019 og ny informasjon datert 03.02.2020 og 

takkar for høve  til å kome med synspunkt og innspel til  det framlagde forslaget til ny 

samarbeidsavtale mellom helseføretaket og kommunane i Møre og Romsdal. 

Ressursgruppa (blir omtalt som RG)  tek utganspunkt i og følgjer rekkefølga i høyringsspørsmåla i sine 

innspel og svar til forhandlingsutvalet: 

Høyringsspørsmål  

1. Samhandlingsfora har som mål å sikre oppfølging og gjennomføring av samarbeidsavtalen:  

a. Er samansetninga i dei ulike utvala hensiktsmessig?  

1. Der det er skissert ulike alternativ, kva alternativ er mest hensiktsmessig?  

    Ev. kom med forslag til alternativ samansetning.  

2. Der det er skissert representasjon med tale- og forslagsrett, bør desse     

     representantane inngå som reelle medlemmar med stemmerett?  

               3.  Er representasjon av fastlegar og brukarar ivaretatt slik det er framstilt i  

      alternativa, jamfør føringar i avtale om helsefellesskap?  

1. For oppnemning av brukarrepresentantar, korleis kan ein sikre 

brukarrepresentant frå kommunane?  

b. Er oppgåvene for dei ulike utvala hensiktsmessige?  

c. Er etablert fagrådsstruktur dekkande? Eller treng vi færre, fleire eller andre fagråd? Ev. kva 

for områder er det behov for nye fagråd? Det er mellom anna kome innspel på behov for 

fagråd innan psykisk helse og rus og førebygging. Det visast også til behov for å etablere eit 

beredskapsutvalg i Møre og Romsdal.  

2. I forslag til hovudavtalen er det eit eige kapittel om om avviks- og forbetringsarbeid: Er innhaldet 

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

 

Innleiande kommentar: 

Ein ser av høyringsdokumentet at forhandlingsutvalet har tilrådd at noverande samarbeidsstruktur  

får nytt namn etter at omgrepet partnere  blei innført i Norsk helse og sjukehusplan 2020 -2023. Det 

er eit klokt grep. Vidare ser ein at omgrepet helsefellesskap som også blei introdusert i samanheng 
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med den nyleg framlagde helse- og sjukehusplanen no erstattar det tidlegare omgrepet 

samhandlingsorgan.  Ein oppfattar desse endringane i språkbruken som ei klar føring om at 

samarbeidet må utviklast ytterlegare for å styrke heilskapen i pasientforløpa til dei pasientane som 

mottek tenester frå begge tenestenivå. 

Det er positivt å lese at det er planlagt eit felles samarbeidssekretariat. Det er på tide. Ellers er det 

flott å sjå at samarbeidsavtala har  blitt forenkla og forbetra på ei rekke områder, som det at 

relevante fellesområder er blitt slått saman i delavtaler og at det blir lagt opp til ein  

struktur med fagråd.  I dette høyringsvaret kjem ein med innspel om ei tydeleggjering av 

samanhengen delavtale og fagråd med forslag om tilhøyrande faggrupper for å sikre oppfølginga av 

dei faglege føringane i delavtalane.   

 

Innspel til dei konkrete høyringsspørsmåla: 

1.  a. Samansettinga blir vurdert som langt på veg hensiktsmessig. Men ein tilrår dette: 

1) 5.1: Partnerskapsmøte: RG rår til alternativ 2:  i forslaget. Når formålet er: 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.     

Eit slikt formål krev ei brei oppslutning frå heile  toppleiarnivået i helseføretaket. 

2) Det er foreslått at tillitsvalde, brukerrepresentant og praksiskonsulenten ikkje skal ha 

vanleg stemmerett i strategisk utval og lokale samhandlingsutval. Det å vere medlem 

av eit helsefellesskap, uansett nivå, utan å ha same vilkår som medlemmane elles er 

ikkje hensiktsmessig. Dette fordi at det kan oppstå situasjonar der roller kan bli 

rimeleg uklare og gi eit skinn av mindreverd, sjølv om det er roller/funksjoner  ein 

svært gjerne vil ha med i utvalet fordi dei blir vurdert som viktige. RG rår derfor til at  

istadenfor å nytte omgrepet «representantar med tale – og forslagsrett», så kan ein 

nytte omgrepet: «Andre representantar». 

3) Fastlegar og brukarrepresentant bør vere representert i alle samarbeidsorgan så 

langt det er praktisk mulig. I og med at ein i Helse Møre og Romsdal har den gode 

ordninga med praksiskonsulentar, så kan det vere enklare  å rekruttere legar til 

relevante utval. Brukarar må  vere representert på alle nivå i innanfor helsefellesskap   

1. Ein kan sikre brukarrepresentant frå kommunane ved å kontakte 

brukarorganisasjonane. Dette kan vere ei kommunal oppgåve i 

samarbeidssekretariatet. 

b) RG vurderar oppgåvene til dei ulike utvala  som hensiktsmessige. 

c) Når det gjeld spørsmålet om den etablerte fagrådsstrukturen er dekkande, so er ein ikkje 

samd i det. Men før ein går inn på fagrådstrukturen så er det naudsynt å sjå på dei nye 

delavtalane. RG ser det som naturleg at dei seks delavtalane er organisert med eit fagråd som 

har til oppgåve å følgje opp intensjonane i aktuelle delavtale. Dette betyr at når det er 

foreslått at det skal vere seks delavtaler så må det etablerast seks fagråd. Det er allereie 

etablert fem fagråd, utan at alle desse fem har si tydelege forankring i ei delavtale. Når det 

gjeld Delavtale 5 – Samarbeid om helsefremmende og forebyggende helsearbeid  so er det 

ikkje foreslått fagråd. RG meiner at det må etablerast eit fagråd for denne delavtalen. 

Dersom fagområdet til eit fagråd er stort og uoversiktleg, bør ein vurdere å organisere 

faggrupper i tilknyting til fagråd for å ivareta deloppgåver.  
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RG ser det som viktig at delavtale 1 blir gitt særleg merksemd i denne samanheng slik det 

gjeng fram av neste avsnitt. 

 

Innspel  til  organisering av fagråd og faggrupper når det gjeld oppfølging av delavtale 1.  

Delavtale 1) Samarbeid om koordinering av tjenester, samt innleggelse og utskriving fra sykehus.   

Denne delavtale handler om pasienter som enten har, eller har behov for kommunale tjenester. 

Utfordringane og oppgåvene i denne delavtale er samsvarande med  samhandlingsreforma og 

intensjonen når det er snakk om helsefelleskap i den nyleg framlagde  Nasjonale helse og 

sykehusplan 2020-2023. Helsefellesskapsmodellen har som intensjon og oppgåve å sikre heilskapen i 

samhandlinga for disse pasientgrupper som mottek tenester frå begge nivå: 

 

 Barn og unge 

 Pasientar med alvorlege psykiske lindingar og rusproblem 

 Skrøpelege eldre 

 Personer med fleire kroniske lidingar. 

 

Delavtale 1 må ha eit eige fagråd som ivaretek  denne delavtala. Det er allereie foreslått eit fagråd for 

barn og unge, som er ei vidareføring av klinisk samhandlingsutval for barn og unge.  Det er i 

høyringsspørsmåla vist til at det er foreslått eit fagråd for rus og psykisk helse. I tillegg  har vi 

ressursgruppa som arbeider med den store samhandlingssatsinga Framtidsretta pasientforløp for den 

eldre multisjuke pasient. Arbeidet med pasientforløp omfattar to av pasientgruppene som skal ha 

særleg merksemd i åra som kjem. Nemleg den skrøpelege eldre pasient og pasienten som har fleire 

kroniske lidingar. Det er naturleg at denne satsinga blir vidareført i ei faggruppe.  

 

RG tilrår at det i tillegg til eit fagråd som har eit særskilt ansvar i høve til oppfølginga av delavtale 1,  

so bør det bli etablert tre faggrupper, ei faggruppe for barn og unge, ei faggruppe for rus- og psykisk 

helse og ei faggruppe for skrøpelige eldre/kronisk sjuke/multisjuke eldre.  Desse fagruppene skal 

vere presentert med klinisk personalet/leiarar frå helseføretake og kommunane. Når det blir vurdert 

som relevant, kan det vere med representasjon frå universitet/høgskole/Fylkesmann og evt. andre. I 

tillegg er det naturleg at fagrådet for denne delavtala, har representantar frå dei tre respektive 

faggruppene samt eit medlem frå fagråd for behandlarsamarbeid, praksiskonsulent og 

brukarrepresentant.   

 

Ein tillet seg å tilrå eit meir presist namn på delavtale 1: Samhandling for  pasienter med behov for 

kommunale tjenester  (innleggelse/utskrivning/overføring).  

 

Oppsummering av dei viktigaste synspunkta og  innspela frå ressursgruppa: 

RG sluttar opp om ny samarbeidsavtale med seks delavtaler. Ein tilrår at kvar delavtale har eit fagråd 

som er ansvarleg for oppfølging av aktuelle delavtale. Der fagområdet blir stort – så kan fagråda 

opprette faggrupper for  å ivareta definerte oppgåver i aktuelle delavtale.  Ein tilrår at delavtale 1 får 

nytt namn, eige fagråd med tre faggrupper som ivaretek dei fire prioriterte gruppene som det blir 

vist til i Nasjonal helse- og sykehusplan (2020 – 2023).  
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Til slutt 

Ein vonar at desse innspela blir teke omsyn til  i det vidare revisjonsarbeid med samarbeidsavtala.  

 

Ålesund 12. februar 2020 

Ressursgruppa for den eldre multisjuke pasient 

v/ Britt Valderhaug Tyrholm 



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. 

 



Høringsuttalelse til Samarbeidsavtale mellom kommunene i M&R og Helse 
M&R 12.feb.2020.

Ved gjennomgang av forslag til samarbeidsavtale ser jeg ikke spesielt fokus på barn og 
ungdom.  Flere delavtaler er beskrevet, men ingen som omhandler barn og unge som
pasientgruppe.

Det er opprettet eget fagråd for barn og unge i M&R, men rådet har siste halvåret i 2019 ikke 
vært i funksjon pga stor utskifting av medlemmer.

Fagrådet har over tid arbeidet for å få på plass egen delavtale for samarbeid mellom 
kommuner og spesialisthelsetjenesten for barn og unge.

Innenfor Nasjonal Helse og Sykehusplan er barn og ungdom en av fire grupper som skal ha 
særskilt oppmerksomhet.  God samhandling mellom kommunale instanser og 
spesialisthelsetjeneste er sentralt.  

Formålet vil være å tydeliggjøre i en delavtale at barn og unge sikres koordinert hjelp mellom 
spesialisthelsetjenesten og kommunen når: 

 spesialisthelsetjenesten vurderer at det er behov for sammensatte tjenester fra 
kommunen. 

 kommunen vurderer at det er behov for tverrfaglig utredning, oppfølging og eventuelt 
behandling i spesialisthelsetjenesten 

Retningslinjen/delavtalen bør beskrive med spesielt fokus på barn og unge (etter 

arbeidsbeskrivelse fra fagråd barn/unge v/ST. Olav 2018)

-Samarbeid om innleggelse eller poliklinisk utredning/behandling i helseforetak

-Oppgaver under innleggelse eller poliklinisk utredning/ behandling i sykehuset

-Kontakt etter poliklinisk tverrfaglig utredning eller behandling i spesialisthelsetjenesten

Med utgangspunkt i Nasjonal Helse og Sykehusplan vil jeg foreslå at det gis et mandat til 

fagråd for barn og unge (tidligere klinisk samhandlingsutvalg barn og unge) at det skal 

utarbeides egen delavtale for oppfølging av barn og unge.  Dette er viktig for å sikre 

forutsigbarhet i felles forløp av barn og unge som skal ha oppfølging både fra kommunale 

tjenester og spesialisthelsetjenesten for barn og unge i M&R.

Hilsen 

Eva Løkvik

Seksjonsleder  Habiliteringstjenesten for barn og unge



Telefon: 913 57 553               Adresse: Storgata, 6413 Molde Internett: www.ffo.no  
                                                                       
                                                      E-postadresse: post.moreogromsdal@ffo.no 
    

 
 
Helse M og R 
v/samhandlingssjef 

postmottak@helse-mr.no       Molde 12.02.20 

 

 

 

Innspillshøring om revidert samarbeidsavtale 
 

I våre innspill har vi valgt å forholde oss til høringsspørsmålene som er stilt. 

1.a.1.  Partnerskapsmøte 
Vi velger alternativ 2. Viktig med bredde angående utfordringer og forankring av strategi 
 
2. Nei, vi mener den skisserte representasjonen med tale- og forslagsrett skal bestå. 

3. Både brukerrepresentanter og fastleger må involveres på alle nivå, både i strategisk arbeid 
og utvikling av konkrete prosedyrer.  
3.1. Oppnevning av brukerrepresentanter må ivaretas av paraplyorganisasjonene som SAFO, 
FFO og Kreftforeningen. 

1.b. Vi mener at oppgavene for de ulike utvalgene er hensiktsmessige. 

1.c. Vi mener at det er behov for et nytt fagråd, Fagråd for psykisk helse og rus og 
forebygging. Fagrådenes oppgaver må fremgå av delavtalene. 

2. Både kommuner og helseforetak må ha system for å fange opp avvik. Viktig med god 
oppfølging/lukking og læring. Det må skapes en kultur for å håndtere avvik da dette vil bedre 
pasientsikkerheten. Det må settes fokus på å unngå avvik  i overgang mellom nivåene. 

Generelt: 
Viktig å huske at alle pasienter skal ha samme mulighet til helsehjelp/akuttbehandling 
uansett hvor de bor eller oppholder seg i fylket. 

Avtalen må være utformet på en slik måte at partene respekterer den. Pasientene må ikke 
bli «kasteballer» i systemet. 

 

 

 

FFO Møre og Romsdal 

 
Kai Corneliussen(sign)     Tove Andreassen(sign) 
Fylkesleder       Fylkessekretær  
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HAREID KOMMUNE
Sektor for velferd

Hareid kommune www.hareid.kommune.no Sentralbord: 70 09 50 00

Rådhusplassen 5 postmottak@hareid.kommune.no Org. nr:       964 979 278

6060 Hareid Kontonr:      4093.07.00195

Helse Møre og Romsdal HF
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Innspelshøyring - Reforhandling av samarbeidsavtalen mellom 
kommunane og Helse Møre Romsdal HF

Viser til brev frå samhandlingssjefen i HMR HF datert 03.02.2020 der høyringsbrev og høyringsutkast 

frå 20.12.2019 vert endra til Innspelshøyring med frist 12.02.2020.

Hareid kommune takkar for at høyringsfristen er omgjort til Innspelshøyring. Prosessen som no er 

skissert i same brev skapar naudsynt sakshandsaming hjå partane.

Innspelshøyring frå Hareid kommune er administrativt forankra.

1. Helsefelleskap (kap. 5)

Vi støttar dei fora som er føreslått etablert i samarbeidsavtalen.

2. Samansetning i dei ulike utvala

5.1 Partnerkapsmøte  

Alternativ 2 

5.2 Samarbeidssekretariat

Samarbeidssekretariatet konstituerer seg sjølv  

5.3 Strategisk samarbeidsutval

Ingen merknad

5.4 Lokale samarbeidsutval

Samansetnad: Ein brukarrepresentant både frå kommunane og HMR HF sitt brukarutval. 

Svært positivt til rolla som pådrivar for forbetringsarbeid, og aktiv støtte til 

forbetringsprosjekt.

5.6 Fagråd - prioritert pasientgruppe (Avtale om Helsefelleskap)

Samarbeidsavtalen mellom HMR HF og kommunane skal understøtte Avtalen om 

Helsefelleskap mellom regjering og KS. I avtalen om Helsefelleskap er 4 pasientgrupper 

prioritert. I forslag til samarbeidsavtalen er det kun foreslått fagråd for barn og unge. Dei 

andre prioriterte pasientgruppene er ikkje nemnt.

Det må kome fram i avtalen eller delavtalane korleis ein skal prioritere pasientgruppa med 

alvorleg psykiske lidingar og rusavhengighet, skrøpelige eldre og personar med fleire kroniske 

lidingar. Slik vi ser det er det ikkje tilfredsstrekkelig å vise til Strategisk samarbeidsutval.          
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3. Brukarrepresentasjon frå kommunane.

Ein av grunnsteinane i Avtalen om Helsefelleskap er brukarrepresentasjon. 

Brukarrepresentasjon må etablerast på alle nivå i ny samarbeidsavtale. Det er 

brukarorganisasjonane sjølve som må svare ut korleis dei best kan representere 

kommunane. Det er formålstenleg at det er utarbeid retningslinjer for val av 

brukerepresentasjon frå kommunane. 

4. Kommunane si betalingsplikt – HMR HF si dokumentasjonsplikt

I forslag til Delavtale 1 er ordlyd knytt til betalingsplikt og dokumentasjonsplikt vesentleg 

endra frå gjeldande avtale. Gjeldande avtale (ordlyd) er eit resultat av mellom anna 

behandling i tvisteløysingsnemda.

Gjeldande ordlyd vedr. kommunane si betalingsplikt og HMR HF si dokumentasjonsplikt

må vidareførast i ny avtale.

5. Begrepsavklaring «Samarbeid og Samhandling»

Samhandling og samarbeid er begrep som no går om kvarandre i ny «samhandling-/ 

samarbeidsavtale». Slik vi forstår begrepa så er dei ikkje synonyme. Etablering av 

Helsefelleskapet får vel ta noko av skulda. Det hadde vore fint om ein med få ord 

innleiingsvis kom med ei begrepsavklaring.     

Til slutt vil vi påpeke at etablering av Helsefellesskap og dens innverknad på ny samarbeidsavtale der 

brukarrepresentasjon, forbetringsarbeid og moglegheit for «lokale tilpassingar» er svært positivt for 

vidareutvikling av pasienten sitt helsevesen.

Med helsing

Nils-Arne Skagøy
kommunalsjef

Dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ikkje signatur



Høringssvar Helsefellesskap

Helsefellesskapene skal etter planen legge til rette for at kommuner og helseforetak 
ikke bare skal være parter men partnere. I lys av dette mener Norsk 
Sykepleierforbund at det er naturlig at helsefellesskapene sørger for å få på plass et 
godt trepartssamarbeid, der aller parter har lik medbestemmelse, uttalerett og 
stemmerett. En sømløs samhandling mellom sykehus og kommuner fordrer at alle 
parter kan gi gode faglige råd, får være med å stemme over løsningene som skal 
forme fremtidens helsetjenester. Da må de ansatte involveres og regnes med som 
en likeverdig part. 

Helsefellesskapene må bli et reelt verktøy for god samhandling og ikke bli redusert 
til ren administrasjon. Det er på det pasientnære nivået tjenester og samhandling 
skapes. Overordnede samarbeidsorgan og samhandlingsavtaler skal legge til rette 
for gode samhandlingsløsninger på det pasientnære nivået. For å lykkes med dette 
må det sikres at de som faktisk skal stå sikre god samhandling og oppfølging av de 
prioriterte gruppene i helsefellesskapene er representert på alle nivå i 
beslutningsstrukturen. Sykepleietjenestene i kommuner og sykehus er helt sentrale i 
oppfølging og behandling av alle de prioriterte gruppene i helsefellesskapene: barn 
unge, skrøpelige eldre, personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer og 
personer med flere kroniske lidelser. Skal man få til gode og helhetlige tjenester 
rundt disse pasientene må denne kunnskapen og kompetansen kobles på. 
Forskningsbasert kunnskap og pasienterfaringer må brukes aktivt i utformingen av 
tjenestetilbudet og i systematisk forbedringsarbeid. 

Samhandlingsreformen har ikke lykkes. Det skyldes i stor grad at flere forutsetninger 
i reformens grunnlagsdokumenter ikke er fulgt opp. Særlig gjelder dette at veksten i 
de kommunale helse- og omsorgstjenestene skulle være større enn i 
spesialisthelsetjenesten. Reformen har heller aldri blitt fulgt opp med en forpliktende 
kompetanseplan, som sikrer at de kommunale tjenestene utvikles i tråd med 
pasientbehovene og en endret oppgavedeling mellom nivåene. Uten tilstrekkelig 
kompetanse på det kommunale nivået vil samhandlingen aldri kunne lykkes.

Vi ser at samfunnet står ovenfor store rekrutteringsutfordringer i årene som kommer. 
Det mangler allerede sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre og mangelen 
ventes å forsterke seg i årene fremover. SSB anslår at det vil kunne mangle 28 000 
sykepleiere i 2035. Møre og Romsdal er ikke unntatt fra dette. For å møte en 
situasjon med flere eldre og personer med kroniske lidelser må det arbeides 
planmessig og langsiktig for å møte personell- og kompetansebehovet både i 
kommuner og spesialisthelsetjeneste. Her har helsefellesskapene en potensielt 
viktig rolle å spille. Vi viser i den forbindelse til oppdragsdokumentet fra Helse- og 
omsorgsdepartementet til Helse Midt Norge RHF hvor det heter at 
helsefellesskapene skal sette konkrete mål for kompetansedeling. 

Kompetanseområdet – her har kommuner og HF en stor og viktig jobb foran seg. 
Sykepleierutdanningene er livsviktige her med den sykepleiermangelen man står 
overfor. Her må helsefellesskapene spille en betydelig rolle (tenker vi). De bør 
sammen skaffe oversikt over personell- og kompetansebehovet og se på hvordan 
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UH-sektoren i fylket og regionen kan dekke dette. Skal pasientene oppleve 
helhetlige og sømløse tjenester mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten, så 
forutsetter dette at de møter riktig kompetanse til riktig tid i forløpet. En forutsetning 
for å kunne innfri dette er at de som organiserer sykepleierne blir tatt med i 
prosessen og har stemmerett og påvirkning på lik linje med de andre partene i 
samarbeidet.

Sykepleierne er en yrkesgruppe som må inkluderes om en skal kunne komme i havn 
med riktig bemanning, utdanning, kompetanseutvikling, forskning, innovasjon og 
opplæring av pasienter og pårørende skal underbygge god og forsvarlig 
pasientbehandling.(ref. oppdragsdokument HMN)

Norsk Sykepleierforbund, Møre og Romsdal 

Fylkesleder Ståle Evald Ræstad



Fra: Gro-Anette Frøystad Voldsund[gro-anette.froystad.voldsund@heroy.kommune.no]
Sendt: 03.01.2020 15:50:37
Til: Postmottak HMR
Tittel: Høyringsinnspel- Revisjon Samarbeidsavtale 2020 Møre og Romsdal

Hei!

Her er innspel til samarbeidsavtalen mellom kommunen og Helse Møre og Romsdal:

Side 12
7 Avvikshåndtering

Bør bli lettare å melde avvik, slik det er no er det veldig tungvint. Ein må inn på ei nettside, fylle ut 
mykje informasjon, skrive på adresse og viss ein skriv for lang skildring kjem den ikkje med på den 
utprinta versjonen. Her burde det ha vore litt meir automatisk, aller helst elektronisk.

Delavtale 1 – Samarbeid om koordinering 
Punkt 1.4 
b) Varsling av utskrivingsklar pas skal skje måndag til fredag 08-15. I tidlegare avtale sto det av 
utskriving skal gjerast så tidleg som mogleg på dagen. Ønskjer at dette vert vidareført.
c) Pasientens sitt funksjonsnivå og hjelpebehov skal vere klart 24 t før utskriving. Her står det vidare 
at dette gjeld ved vesentlege endringar i pas helsetilstand som kan tilseie tekniske hjelpemidlar eller 
liknande frå NAV eller kommune.
For vår del handlar dette ofte om kor fort vi kan få på plass bemanning, eller at ein pasient plutseleg 
skal ha korttid i staden for heimeteneste. I den gamle avtalen var det også nemnt at var det 
omfattande eller langvarig behandling (til dømes multitraume eller respirator) burde det varslast ei 
veke før. Dette bør også nemnast i den nye avtalen.

Fint at ein har fått med dette med epikrise, at den skal vere klar når dei skrivast ut. 

Helsing

Gro-Anette Frøystad Voldsund
avdelingsleiar Tenestekoordinering 
Helse og omsorg 

Tlf. 70081300  Mob. 90802649 

www.heroy.kommune.no

Fra: Gravem, Marianne Ensby <Marianne.Ensby.Gravem@helse-mr.no> 
Sendt: fredag 20. desember 2019 16:25
Til: HMR.Brukerutvalget.Medlemmer <HMR.Brukerutvalget.Medlemmer@helsemn.no>; 
HMR.leiargruppa <HMR.leiargruppa@helsemn.no>; HMR.Kommuner 
<HMR.Kommuner@helsemn.no>; HMR.Overordna samhandlingsutval – Medlemmer 
<HMR.OverordnasamhandlingsutvalMedlemmer@helsemn.no>; Reistad, Alf 
<alf.reistad@romsdalregionrad.no>; HMR.Avdelingssjefar 
<HMR.Avdelingssjefar@helsemn.no>; Dahle, Jan Morten 
<jan.morten.dale@frana.kommune.no>; jan.kare.aurdal@sunnmoreregionrad.no; Nautvik, 
Knut <Knut.Nautvik@helse-mr.no>; Jensen, Bjarte <Bjarte.Jensen@helse-mr.no>; Myhre, 
Carina Wollan <Carina.Wollan.Myhre@helse-mr.no>; ellen.engdahl@nordmoreregionrad.no; 
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atle.betten@iktorkide.no; Kjelsvik, Asbjørn <Asbjorn.Kjelsvik@helse-mr.no>; Endresen, Stian 
<Stian.Endresen@helse-mr.no>; Tyrholm, Britt Valderhaug <Britt.Valderhaug.Tyrholm@helse-
mr.no>; gunnar.bendixen@ks.no; hilde.nauste.myhre@ks.no; HMR.Føretakstillitsvalde 
<HMR.Foretakstillitsvalde@helsemn.no>; Innerdal, Ingunn Romundstad 
<Ingunn.Romundstad.Innerdal@helse-mr.no>; 'postmottak@hivolda.no' 
<postmottak@hivolda.no>; 'post@himolde.no' <post@himolde.no>; 
'postmottak@alesund.ntnu.no' <postmottak@alesund.ntnu.no>; Theodorsen, Ingve Roger 
<Ingve.Roger.Theodorsen@helse-mr.no>; post@mrfylke.no; 
'fmmrpostmottak@fylkesmannen.no' <fmmrpostmottak@fylkesmannen.no>; 
post.moreogromsdal@ffo.no; 'Gry Borghild Sætre' <gry.setre@gmail.com>; 'Nelly Torvik' 
<Nelly.Torvik@nhf.no>; tom.anders.stenbro@kreftforeningen.no; 
mellvinsteinsvoll@outlook.com; Erik Holm <Erik.holm@rio.no>; Ståle Evald Ræstad 
<Staale.Evald.Raestad@nsf.no>; postmottak.mr@fagforbundet.no; Løkvik, Eva Unni 
<Eva.Unni.Lokvik@helse-mr.no>; Skogeng, Janita <Janita.Skogeng@helse-mr.no>; Ose, Hans 
Olav <Hans.Olav.Ose@helse-mr.no>; Kvisvik, Toril <Toril.Kvisvik@helse-mr.no>
Kopi: HMR.Brukerutvalget.Varamedlemmer 
<HMR.Brukerutvalget.Varamedlemmer@helsemn.no>; Hmr.Overordna samhandlingsutval -
Varamedlemmer <Hmr.Overordnasamhandlingsutval-Varamedlemmer@helsemn.no>; 
HMR.Styret Medlemmer <HMR.StyretMedlemmer@helsemn.no>
Emne: Høyring - Revisjon Samarbeidsavtale 2020 Møre og Romsdal

Til interessentar og høyringsinstansar
(ver vennleg å formidle vidare til relevante personar i eigen organisasjon/enhet)

Høyringsbrev og revidert samarbeidsavtale mellom Helse Møre og Romsdal og kommunane i 
Møre og Romsdal sendast no ut på høyring.
Følg lenka for å få fram høyringsbrev og samarbeidsavtale samt anna informasjon.

LENKE:  https://helse-mr.no/fag-og-
forsking/samhandling

Med vennleg helsing 

Marianne Ensby Gravem 
Rådgivar 
Seksjon for samhandling, fagavdelinga 
og administrasjon, stab 
Helse Møre og Romsdal HF 

+47 951 61 072

Marianne.Ensby.Gravem@helse-mr.no

helse-mr.no

facebook.com/HelseMoreogRomsdal
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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 



3 

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) 
 



 

 

Det vises til høringsbrev av 20.12.19. LSU Romsdal hadde forslag til avtalen på dagsorden den 

31.01.20.  Videre viser vi til tidligere innsendt forslag til mandat for LSU.  

 

LSU Molde overlater til den enkelte kommune og Molde sykehus til å gi uttale på de konkrete 

spørsmål og avtalen i sin helhet, men oversender likevel en felles høringsuttalelse angående diverse 

samhandlingsfora (punkt 5). 

 

Vi registrere at avtaleutkastet er noe forenklet i formen, og derav noe lettere å håndtere i hverdagen. 

Vi registrere også at mandatet til LSU er noe mer operasjonelt enn dagens mandat, som er viktig for å 

utvikle og  bedre den konkrete tjenesteutøvingen.  

 

LSU Molde 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. LSU 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.. LSU Molde påpeker at partnerskapsmøte må 

være på strategisk nivå, og innhold må være tilpasset målgruppen. 

 

Formålet 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, ved samhandlingsavdelingen, etablert er organisasjon som kan 

planlegge og koordinere oppgavene.  

 

Representantene oppnevnt av regionrådene bør velges blant en av medlemmene i LSU.  

 

Oppgavene anses som hensiktsmessig.  

 

 

 Strategisk samarbeidsutvalg (punkt 5.3).  

 

LSU Molde antar dette tilsvarer dagens overordnet samhandlingsutvalg (OSU). En stiller 

spørsmålstegn om begrepet strategisk samarbeidsutvalg er korrekt. Strategiutvikling tillegges 

partnerskapsmøte. 

 

I dagens OSU har leder i de lokale samhandlingsutvalget hatt tale- og forslagsrett. Dette synes ikke 

videreført i utkastet, noe LSU Molde vurderer som uheldig. For å skape og videreutvikle bindeleddet 

mellom «strategisk samarbeidsutvalg» og lokale samarbeidsutvalg, vurderer LSU Molde dagens 

praksis ved deltakelse mellom de to utvalgene som hensiktsmessig. Deltakelse bør videreføres i ny 

struktur. En rekke medlemmer til utvalget har kun tale- og forslagsrett. Hvis en får reell stemmerett 

kan det bidra til en enklere rekruttering av medlemmer, for eksempel en representant fra 

fastlegetjenesten.  

 

Oppgavene anses som hensiktsmessig.  

 

 

 Lokale samarbeidsutvalg (punkt 5.4).  

 

LSU Molde støtter sammensetningen og organiseringen. LSU Molde 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. Forslaget kan i større grad bidra til at utvalget får mulighet til å 

arbeide med utvikling og forbedringsarbeid. 

 

 

 Forhandlingsutvalg (punkt 5.5).  

 



Ingen spesielle kommentarer, sammensetningen og utvelgelsen er god.  

 

Oppgavene anses som hensiktsmessig.  

 

 

 Fagråd (punkt 5.6).  

 

Det forslås videreføring av fem fagråd. Disse omtales som faste fagråd, noe som vanskeliggjøre 

endringer. Avtalen må regulere eventuelle endringer av eksisterende fagråd, samt gi mulighet til å 

oppnevne flere ved behov. Medlemmer i fagråd må ha god kjennskap til rammene og det 

handlingsrommet partene har. LSU støtter behovet for å etablere et fagråd innen psykisk helse og 

rus.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

  

Alf Reistad 

Daglig leder 

  

Romsdal Regionråd (ROR) 

  

Telefon: +47 94 17 00 03 

Mail: alf.reistad@romsdalregionrad.no  

  

www.romsdalregionrad.no  
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Samarbeidsavtale mellom kommunene i MogR og Helse MogR HF - høyring  
 
Høyringsuttalelse frå Pensjonistforbundet Møre og Romsdal 
  
“Dette viktige avtaleverket har vore altfor omfattande og krevjande å sette seg inn i og å ha meiningar 
om. Pensjonistforbundet vil på den eine sida gi ros for at nytt avtaleutkast er vesentleg 
forkorta og forenkla ved at antall delavtalar er sterkt redusert frå 13 til 6. Ein har også luka ut ein god del 
gjenntakingar, språk og oppbygging er vesentleg forbetra i forhold til dei gamle avtalane. 
Så ein er på god veg til ein modernisert og meire brukarvenleg avtale. 
  
Men Pensjonistforbundet Møre og Romsdal spør seg om forenklingane har gått vel langt og for fort, då 
ei rekkje viktige bestemmelsar i det gamle avtaleverket ikkje kan gjennfinnast i det nye. 
Punkta gjekk til dømes på god kvalitetssikring av forsvarlege og trygge pasientovergangar mellom 
helseføretaket og kommunane og vise versa.  
Såleis var der klarare krav til varsling og dokumentasjonsplikt før ein pasient var utskrivningsklar frå HF 
til kommunale helse og omsorgstenester.  Dette for at kommunen skulle få god nok informasjon 
i rett tid og ha mulegheit til å tilrettelegge eit trygt og forsvarleg tenesteapparat. 
  
Dette er viktig innanfor somatiske helsetenester, men blir særleg viktig når kommuane i sterkt aukande 
grad får ansvaret for utskrivningsklare pasientar innanfor rus og psykiatri.  
Kommunane er svært forskjellige og alle pasientar som blir utskrevne til kommunale helse og 
omsorgstenester må ha forsvarleg tenestetilbod og god oppfølging. Derfor er kvalitetssikring av ein god  
gjennsidig utskrivningsprosess, forsvarleg og god planlegging av vekslingane mellom HF og kommune 
avgjerande for eit godt resultat. 
  
Pensjonistforbundet Møre og Romsdal har også, mellom mykje anna, ein merknad til delavtale 5 – 
Samarbeid om helsefremmende og forebyggende helsearbeid – at dette burde ha vektlagt betre 
forebyggende og helsefremmende strategier også for den sterkt aukande eldre delen av befolkninga. 
Også dei eldre må vere målgruppe for aktivt folkehelsearbeid, som til dømes slik det er skildra i 
Stortingsmelding 15 2017-2018 “Leve hele livet”. Stratgier for friskliv, mestring og fremjing av god 
aldershelse burde kome klarare inn som eit punkt i delavtale 5. 
  
Pensjonistforbundet Møre og Romsdal vil konkludere med at avtaleutkastet bør med tanke på tryggleik 
og kvalitet både for brukarar og avtalepartane, gjennomarbeidast betre og så gå ein ny høyringsrunde. 
  

 
6413 Molde 6. februar 2020 

 
Pensjonistforbundet Møre og Romsdal 

 
 
 

Mellvin Arvid Steinsvoll 
Styreleder 

 



 

 

 
 
 
Helse Møre og Romsdal Hf 
Pasientreiser Møre og Romsdal 
6026 ÅLESUND 
 
 
 

Dato Saksbehandler Vår ref. Deres ref. 

30.01.2020 Vegard Botterli 15/1168 - 27  

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 
 

 
 



 

 

 
Det vises til høringsbrev av 20.12.19. LSU Romsdal hadde forslag til 
avtalen på dagsorden den 31.01.20.  Videre viser vi til tidligere 
innsendt forslag til mandat for LSU.  
 

LSU Molde overlater til den enkelte kommune og Molde sykehus til 
å gi uttale på de konkrete spørsmål og avtalen i sin helhet, men 
oversender likevel en felles høringsuttalelse angående diverse 
samhandlingsfora (punkt 5). 
 
Vi registrere at avtaleutkastet er noe forenklet i formen, og derav 
noe lettere å håndtere i hverdagen. Vi registrere også at mandatet 
til LSU er noe mer operasjonelt enn dagens mandat, som er viktig 
for å utvikle og  bedre den konkrete tjenesteutøvingen.  
 
LSU Molde 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. LSU 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.. LSU Molde påpeker at 
partnerskapsmøte må være på strategisk nivå, og innhold 
må være tilpasset målgruppen. 
 



Formålet 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, ved 
samhandlingsavdelingen, etablert er organisasjon som kan 
planlegge og koordinere oppgavene.  

 

Representantene oppnevnt av regionrådene bør velges blant 
en av medlemmene i LSU.  

 

Oppgavene anses som hensiktsmessig.  
 
 

 Strategisk samarbeidsutvalg (punkt 5.3).  
 

LSU Molde antar dette tilsvarer dagens overordnet 
samhandlingsutvalg (OSU). En stiller spørsmålstegn om 
begrepet strategisk samarbeidsutvalg er korrekt. 
Strategiutvikling tillegges partnerskapsmøte. 

 

I dagens OSU har leder i de lokale samhandlingsutvalget hatt 
tale- og forslagsrett. Dette synes ikke videreført i utkastet, 
noe LSU Molde vurderer som uheldig. For å skape og 
videreutvikle bindeleddet mellom «strategisk 
samarbeidsutvalg» og lokale samarbeidsutvalg, vurderer LSU 
Molde dagens praksis ved deltakelse mellom de to utvalgene 
som hensiktsmessig. Deltakelse bør videreføres i ny struktur. 
En rekke medlemmer til utvalget har kun tale- og 
forslagsrett. Hvis en får reell stemmerett kan det bidra til en 
enklere rekruttering av medlemmer, for eksempel en 
representant fra fastlegetjenesten.  

 

Oppgavene anses som hensiktsmessig.  
 
 

 Lokale samarbeidsutvalg (punkt 5.4).  
 



LSU Molde støtter sammensetningen og organiseringen. LSU 
Molde 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. Forslaget kan i større grad 
bidra til at utvalget får mulighet til å arbeide med utvikling 
og forbedringsarbeid. 

 
 

 Forhandlingsutvalg (punkt 5.5).  
 

Ingen spesielle kommentarer, sammensetningen og 
utvelgelsen er god.  

 

Oppgavene anses som hensiktsmessig.  
 
 

 Fagråd (punkt 5.6).  
 

Det forslås videreføring av fem fagråd. Disse omtales som 
faste fagråd, noe som vanskeliggjøre endringer. Avtalen må 
regulere eventuelle endringer av eksisterende fagråd, samt 
gi mulighet til å oppnevne flere ved behov. Medlemmer i 
fagråd må ha god kjennskap til rammene og det 
handlingsrommet partene har. LSU støtter behovet for å 
etablere et fagråd innen psykisk helse og rus.  

 
 

 
Med vennlig hilsen 
  
Alf Reistad 
Daglig leder 
  
Romsdal Regionråd (ROR) 
  
Telefon: +47 94 17 00 03 
Mail: alf.reistad@romsdalregionrad.no  
  
www.romsdalregionrad.no  
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Kommunalsjef helse og sosial 

 

 

 
Adresse: 

Postboks 280 

6039  LANGEVÅG 

Telefon: 

Sentralbord: 

Saksbeh:   

 

 

70 19 91 00 

70 19 91 00 

      

E-post: 

post@sula.kommune.no 

Web: 

www.sula.kommune.no 

Bankgiro: 

4212.23.28079 

Skattekonto: 

6345 06 15317 

Foretaksnr.: 

964 980 543 

 

 

 

Helse Møre og Romsdal Hf 

Postboks 1600 

6026 ÅLESUND 

 
Vår ref.: 

20/2982 

Saksbeh.: 

KF 

Ark.:  

K2-G00, K3-&34 

Dykkar ref.: 

 

Dato: 

30.01.2020 

 

 

 

Vedkomande høyringsutkast for ny samarbeidsavtale mellom Helse 

M&R HF og kommunane i M&R 

Viser til tilsendt høringsutkast for ny samarbeidsavtale.  

 

Høyringsristen er for knapp til at vi får til ei forsvarleg sakshandsaming i kommunen 

med interne faglege høyringar før skriving av sak til politisk handsaming i hovudutval, 

formannskap og kommunestyre. Det vert derfor ikkje fremma sak til politisk 

handsaming på dette grunnlaget i Sula kommune. 

 

Vidare kjem det fram i høyringsutkastet og i drøfting i samhandlingsgruppa i 

Sunnmøre Regionråd 17.01.20 at det ikkje er eit ferdigforhandla og omforeint 

avtaleutkast som vert sendt på høyring. Det har ikkje vore ført forhandlingar for 

delavtalane 2-6. Dette er uheldig og det ville ha vekt undring i kommunestyret at ein 

sender eit så uferdig og ikkje omforeint avtaleutkast ut på høyring.  

 

Det synest heller ikkje å ha blitt ført reelle forhandlingar på område som heile tida har 

vore vesentlege for kommunane, som t.d. kommunane si betalingsplikt og 

helseforetaket si dokumentasjonsplikt, jf ny delavtale 1. Punktet har vore omtvista og 

kommunane vann fram med sitt syn i tvisteløysingsnemnda. Det er framleis mange 

avviksmeldingar knytt til ufullstendig dokumentasjon i samband med utskrivingar. 

 

Forhandlingane denne gongen kom tregt i gang, men synest å ha utvikla seg 

konstruktivt siste tida. Det er derfor ekstra uheldig å risikere å spolere ein god dialog 

ved å ikkje ta seg naudsynt tid til å forhandle ferdig eit omforeint utkast før ein sender 

det til høyring.  

 

Høyringsutkastet lovar godt, men framstår slik det ligg føre, som uferdig, uforeint og 

blir sendt ut med urimeleg knapp frist. Frå Sula kommune sin side vil vi derfor sterkt 

oppmode om å gjere ferdig jobben som no var i godt gjenge før ein sender 
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avtaleutkastet på ny høyring - med god frist der det vert teke omsyn til ferieavvikling og 

liknande. 

 

 

 

Med helsing 

 

 

Kjetil Fylling  

Fungerande rådmann  

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
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Høyringsuttale om revidert samarbeidsavtale mellom kommunane i Møre og
Romsdal og Helse Møre og Romsdal HF

Viser til høyringsbrev datert 20.12.2019. Formannskapet i Vestnes kommune har behandla uttalen i sak
den 10.02.2020 og gir med dette følgjande høyring til samarbeidsavtalen:

Høyringssvaret er delt i to:
• Høyringsspørsmåla slik dei ligg føre i høyringsbrevet
• Kommentarar til hovedavtalen og tilhøyrande delavtalar.

Del 1 – Høyringsspørssmåla slik dei ligg føre i høyringsbrevet
Sjølve spørsmåla står i kursiv.

1.Samhandlingsfora har som mål å sikre oppfølging og gjennomføring av samarbeidsavtalen:
a) Er samansetninga i dei ulike utvala hensiktsmessig?

1. Det er skissert ulike alternativ, kva alternativ er mest hensiktsmessig?
Ev. kom med forslag til alternativ samanstning.

2. Der det er skissert representasjon med tale- og forslagsrett, bør desse representantane
inngå som reelle medlemmar med stemmerett?

3. Er representasjon av fastlegar og brukera ivaretatt slik det er framstilt i alternativa,
jamfør føringar i avtale om helsefellesskap?

a. For oppnemning av brukarrepresentantar, korleis kan ein sikre brukarrepresentant frå
kommunan?

b) Er oppgåvene for dei ulike utvala hensiktsmessige?
C) Er etablert fagrådsstruktur dekkande? Eller treng vi færre, fleire eller andre fagråd?

Ev. kva for områder er det behov for nye fagråd? Det er mellom anna kome innspel på behov
for fagråd innan psykisk helse og rus og førebygging. Det visast også til behov for å etablere
eit beredsskapsutvalg for Møre og Romsdal.
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Svar frå Vestnes kommune 
 

1. Vurdering av dei ulike fora omtalt i hovedavtalen punkt 5 .  
Dei ulike fora er etablert for å sikre gjennomføring av samarbeidsavtalen. 
 

• Punkt 5.1 Partnerskapsmøte. Det er skissert fire ulike alternativ til samansetting av 
partnerskapsmøte. Vi gjentek ikkje alternativa her, men viser til avtalen. 
Kommunen meiner at alternativ 2 er å foretrekke.  
Formål med partnarskapmøte er ein møteplass for å utvikle helsetenesta til det beste for 
innbyggarane i Møre og Romsdal. Arena for å informere om utfordringar, skape felles forståing 
og forankre strategi for å løyse dei felles utfordringane. For å få til dette meiner vi at det er 
behov for ei brei samansatt gruppe. For kommunen er det positivt at både ordførar, 
administrasjonssjef samt kommunelege og kommunalsjef er med. Dei to sistnevnte sit ofte med 
detaljkunnskap , og kan vere med å vidareføre tema tilbake frå denne arenaen. 

 

• Punkt 5.2 Samarbeidssekretariat 
Sekretariatet skal vere kontaktpunkt i samarbeidsspørsmål og koordinere strategisk 
samarbeidsutval og partnarskapsmøte. 
Det er i avtaleutkastet gitt fleire alternativ i høve organisering/ leiing av sekretariatet. 
Kommunen meiner alternativ 2 er det beste. Dette fordi dette er forutsigbart, og vil vere med å 
gi kontinuitet i arbeidet. 

 

• Punkt 5.3 Strategisk samarbeidsutval  
Tek hand om saker som gjeld heile fylket. 
Med tanke på samansetting av utvalet, ser vi at det ikkje er vidareført at leiar i lokale 
samarbeidsutval er teke med som representantar med tale- og forslagsrett. 
Dette er ikkje bra. Vi ser det som eit fortrinn at vi har hatt den ordninga som har vore. Vi meiner 
dette er med å styrke arbeidet i og mellom begge utvala. 

 

• Punkt 5.4 Lokale samarbeidsutval 
Formål om å vere eit fora for forbetringsarbeid og samhandling mellom kommunene og det 
einskilde sjukhus. 
Ingen merknadar i høve utvalet. 

 

• Punkt 5.5 Forhandlingsutval 
Ingen spesielle merknader. 
 

• Punkt 5.6 Fagråd 
Det er i utkastet vist til, etablert fem faste fagråd. Vi støtter desse. Det er vidare bra at det ligg 
mulegheiter for å oppnevne nye fagråd når det er behov for dette. 
Vi støtter innkome forslag om å opprette fagråd for psykisk helse og rus.  
 
 

I høve spørsmål om representasjon av fastlegar og brukarar, så meiner vi dette er ivareteke. 
 
 
Vidare er det etterspurt korleis ein skal sikre brukarrepresentant frå kommunane. Vi meiner at ein veg å 
gå er gjennom fylkesleddet i brukarorganisasjonane. Dei har sine fora og nettverk som kan nyttast i 
arbeidet. 
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2. I forslag til hovudavtalen er det eige kapittel om avviks- og forbetringsarbeid: Er det 
innhaldet dekkande eller bør det konkretiserast meir. I så fall korleis? 

 
I avtalen er det skissert at målet med avvikshandtering skal vere forbetringsarbeid og 
erfaringsutveksling.  
Det er vist til system for melding, men kapittelet er lite konkret og stiller lite forventningar om 
kva som skal kome ut av arbeidet. Bør jobbast meir med. 
 

 
 

Del 2. Utover dei etterspurte spørsmål/svar, vil kommunen kome med nokre 
tilbakemeldingar på hovedavtalen og tilhøyrande delavtalar. 
 

Delavtale 1 – Samarbeid om koordinering av tenester, samt innlegging og 
utskriving frå sjukehus. 
 

Punkt 1.2 Samarbeid om individuell plan og koordinering av tenester 
Bokstav c) og d) i høve individuell plan er ikkje god .  
Ansvaret er todelt. Kjem ikkje tydeleg fram korleis. Helseforetaket skal ved samansatte behov frå begge 
nivå, kunne starte arbeid med individuell plan. Ellers er det kommunen som skal vurdere rettigheit til 
utarbeiding av individuell plan. Pasienten eller den som kan samtykke på vegne av vedkomande, skal 
samtykke til at individuell plan vert utforma. 
 
 

Punkt 1.3 Samarbeid ved innlegging i sykehus 
Bokstav b) oppdatert individuell plan skal sendast elektronisk til helseforetaket på 
innleggingstidspunktet. 
Pr i dag er ikkje dette gjennomførbart. Individuell plan er ikkje del av systemet for meldingsutveksling. 
Kommunane har ulike dataverktøy/fagsystem, som ikkje fullt ut er rigga for dette. 
Alt som kan sendast elektronisk er nasjonal standard. Pr i dag kan det sendast melding om 
pasient/brukar har Individuell plan, men ikkje sjølve planen. 
 
Bokstav c) Det er kommunen som vurderer behov for hjelp etter utskriving. Helseforetaket kan anta, og 
skal ellers syte for at kommunen får dei helseopplysningane dei til ei kvar tid har behov for, for å kunne 
ta sine vurderingar på ein forsvarleg måte. 
 
 

Punkt 1.4 Samarbeid om utskriving frå sjukehus 
Bokstav d) ….bistår helseforetaket pasienten med å søke… Teksten her er ikkje god. 
Det er i tilfelle pasienten sine ønsker det skal søkast om, og ikkje kva helseforetaket meiner er pasienten 
sitt behov. 
I tidlegare avtale står det « at sykhuset skal ikke legge føringer på hvilke tjenester kommunen skal yte» 
Denne formuleringa er betre enn det som no er foreslått. 
 
 

Delavtale 4 – Samarbeid om IKT løysingar og og elektronisk samhandling 
 
Punkt 4.3.3 Kommunen sine plikter og ansvar 
«Kommunen skal forberede og utvikle systemer for å ta i bruk alle godkjente elektronisk meldinger….» 
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Det er ikkje kommunane som utviklar fagsystem og meldingstypar. Kommunen er avhengig av at 
leverandør har utvikla godkjente løysingar.  
 
 
  
Med helsing 
 
Greta Bjerke 
Kommunalsjef 
 

 
         
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent  
 
 
Vedlegg: 
Saksprotokoll Formannskapet, 10022020, Sak 12/20, Framlegg til ny samarbeidsavtale mellom 
kommunane og  Helse Møre og Romsdal HF 
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Helse Møre og Romsdal Helse og omsorg 

 Saksbehandler: 

 Synnøve Vasstrand Synnes 

 Tlf.  

 
 

 
Deres referanse: Vår referanse: Arkivkode: Dato: 
 20/444-2  20/13409 024 F00 &01  13.02.2020 

 
 

Revidering av samhandlingsavtale mellom Helse M&R HF og kommunane i 
M&R  - Innspel frå Ålesund kommune 
  
Viser til tilsendt høyringsutkast for ny samarbeidsavtale og brev datert 30.01.20, der det går 
fram at pågåande høyring vert omgjort til ei innspelshøyring der fristen står fast. 
 
 Viser videre til tilbakemelding frå Sunnmøre Regionråd om høyring av revidert 
samhandlingsavtale/samarbeidsavtale – sendt til høyringsinstansane 20. desember 2019 .  
 
Saka har vore drøfta i samhandlingsgruppa i Sunnmøre Regionråd.  
Sunnmøre Regionråd oppmodar forhandlingsutvalet om å trekkje høyringa. Vi ber om at det 
vert gjennomført reelle forhandlingar knytt til alle føreslåtte endringar i avtalen før revidert 
samhandlingsavtale/samarbeidsavtale vert sendt på høyring med revidert tidsfrist. 
 
Vidare kjem det fram i høyringsutkastet og i drøfting i samhandlingsgruppa i Sunnmøre 
Regionråd 17.01.20 at det ikkje er eit ferdigforhandla og omforeint avtaleutkast som vert 
sendt på høyring. Det har ikkje vore ført forhandlingar for delavtalane 2-6. Dette er uheldig 
og det er nødvendig at dette arbeidet blir gjennomført før ei reell høyring kan 
gjennomførast. 
 
Det synest heller ikkje å ha blitt ført reelle forhandlingar på område som heile tida har vore 
vesentlege for kommunane, som t.d. kommunane si betalingsplikt og helseforetaket si 
dokumentasjonsplikt, jf ny delavtale 1. Punktet har vore omtvista og kommunane vann fram 
med sitt syn i tvisteløysingsnemnda. 
Det er framleis mange avviksmeldingar knytt til ufullstendig dokumentasjon i samband med 
utskrivingar.  
 

mailto:postmottak@alesund.kommune.no
http://www.alesund.kommune.no/
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Ålesund kommune vil bidra i det vidare arbeidet i forhandlingsutvalget og fremje våre forslag 
til endring og presisering her. 
Spesielt viktig er delavtalar som i det nye forslaget er slått saman. 
 
Viktige tema er : 
 

1. Elektroniske melderutinar for både psykisk helse/rus og somatikk 
2. Kommunen si betalingsplikt 
3. Dokumentasjonsplikt 
4. Krav til epikrise ved utskriving. 
5. Samhandling / utvalg, deltaking og struktur 

 
Ålesund kommune meiner at framdriftsplan som er sett for det videre arbeidet med 
samhandlingsavtalen er god og vil gi nødvendig tid til eit godt arbeid. 
 
 
 
 
Med hilsen 
Synnøve Vasstrand Synnes 
kommunalsjef 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur. 
 
 
 
 

 
 
Kopi til:    
Birte Vegsund    
Guri Hasund Reiten    
Solveig Aarø    
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