Referat fra møte i forhandlingsutvalget for revisjon av
samhandlingsavtalen
Møtedato: 27.02.2020
Stad: Vestnes Fjordhotel

Medlemmer:

Varamedlem:

Tilstade: x
X
X
X
-

Kjetil Leirbekk, Orkidè

Gunhild Eidsli, Orkidè

Cato Innerdal, ROR

Jan Morten Dale, ROR

Inger Lise Kaldhol, SRR

Norunn Kirkebø Elde

Olav Aarø, kommuneadvokat

X

Ingrid Løset, Brukarutvalet HMR

X

Ann Helene Skare, Nestleiar
Brukarutvalet HMR,

X

Guri Hasund Reiten, kommuneadvokat

Inger Nossen Sandvik
FFO/revmatikarforbundet

X
-

-

X

Svein-Rune Johannesen, KS
Jorun Bøyum, HMR

Karl-Arne Remvik, HMR

Lena Bjørge Waage, HMR

Sidsel Rykhus, KS
-

-

Astrid Johanne Brandshaug, HMR

Kjersti Bergjord, HMR

Stian Endresen leiar PK

X

Jan Rino Austdal,
personvernombod/jurist HMR

-

Mariann G. Svendsen, tillitsvald
kommune

Hild Våge, tillitsvald kommune

-

Igor Jokic

Anette Lekve, tillitsvald HF

Andre deltakere
Referent: Marianne Gravem

Møtet startet kl. 09:00

Charlotte Vold Winther, Advokat HMN
RHF

Bakgrunnsdokumentasjon:







Samhandlingsavtalen mellom kommunane i Møre og Romsdal og Helse Møre og Romsdal HF
Sak 2018/15 Etablering av forhandlingsutval for revisjon av Samhandlingsavtalen
Sak 06/2017 Status, evaluering og utvikling av Samhandlingsavtalen som rammeverk
Sak 2017/17 Oppfølging evaluering samhandlingsavtale – tilråding vidare prosess
Sak 2017/37 Evaluering av Samhandlingsavtalen i Møre og Romsdal – tilråding og vidare prosess
Sak 04/2019 (OSU) – justering av mandat

Referat og presentasjon fra tidligere møter, samt referat fra regionale samarbeidsmøter kan leses her.

Sammendrag:
Møtet ble innledet av Lena Bjørge Waage som gikk gjennom sakslisten for møtet.

09.00 – 09.30 – Innledning og evaluering høring
09.30 – 10.00 - justert tidslinje – fastsetting framdriftsplan og arbeidsmåte.
10.00 – ut dagen – ferdigstille utkast hovedavtale

Tema

Aktuelt

Oppfølging

Ansvarleg

Tidramme

Innledning og
evaluering høring
Framdriftsplan

Dialog om prosess for høring og bakgrunn for justert
tidslinje.
Utarbeider omforent framdriftsplan

Erfaringer tas med i videre arbeid og til
framtidige revisjonsprosesser.
Etter framdriftsplan

Forhandlingsutvalget

Videre arbeid

Forhandlingsutvalget

Etter
framdriftsplan

Legge inn lenker på lovtekst når
dokumentet er ferdigstilt

Forhandlingsutvalget

16.mars

16.mars
20.april
25.mai
1.juni – 30.september
1.-2.oktober
15. eller 16.oktober
19.oktober –
31.desember
01.01.2021

Hovedavtale –
gjennomgang av
høringsinnspill og
justeringer

Delavtale 1, evt 2 og 3
Delavtale (2,3),4,5 og 6
Ferdigstille til høring
Høringsperiode
Ferdigstille etter høring
Behandling OSU
Behandling kommuner
og HMR
Ikrafttredelse revidert
avtale

Utvalget er enige om følgende begrepsavklaring:
Parter versus partner – en er parter i juridisk forstand
og bør bruke dette i avtaleform. Partnerbegrepet kan
brukes i tekst som ikke omhandler det juridiske.
Samhandling versus samarbeid – samarbeid er
begrepet som blir mest brukt i dagligtale og i andre
dokument. En er omforent med at begrepet samarbeid
brukes konsekvent i avtalen.
Pasient versus bruker – pasient/bruker brukes
konsekvent i avtalen.
Definisjon av helsehjelp – definisjon i hovedavtalen.
Partnerskap – tar inn litt mer om
partnerskapsbegrepet i avtalen.

Punkt 4: Ansvar- og oppgavefordeling
- lenke til aktuelle delavtaler
- ta inn henvisning til hol. §6-2 andre ledd
Punkt 4.1: legge inn lenke/referanse til lovtekst
Punkt 5: Helsefellesskap - Bruker overskriften
«samarbeidsfora» istedenfor Helsefellesskap.
«Fagråd» blir byttet ut med «faglige samarbeidsutvalg»
og en setter lokale samarbeidsutvalg på nivå 2 i
strukturen fordi begge rapporterer til strategisk
samarbeidsutvalg.
Tillegg: I tillegg er det etablert et
samarbeidssekretariat.
Punkt 5.1: Innspill fra flere om representasjon i
partnerskapsmøtet.
Flere viste til at en bør gå for alternativ 2 i
høringsutkastet, som sikrer at alle kommuner er
representert. Det kom også samlet innspill fra Orkidè
på et alternativ 4, der regionrådene peker ut et
representativt utvalg som representerer kommunene.
Det ble tatt en grundig gjennomgang i
forhandlingsutvalget der de ulike innspillene ble
vurdert. En forstår behovet for at alle er representert i
foraet, samtidig har evalueringer i tidligere
dialogmøter vist at det blir for stort og med ulik
møtedeltakelse mellom kommunene og HMR, til at en
opplever reelle diskusjoner knyttet til aktuelle
samhandlingsspørsmål. Det har kommet innspill på
behov for å identifisere en mer hensiktsmessig
møtearena for dette nivået.
I tråd med prinsipp om helsefellesskap vises det også til
behov for samordning og representasjon på vegne av
hverandre.

Medlemmer i forhandlingsutvalget må ta
en avsjekk om antall faglige
samarbeidsråd er hensiktsmessige, skal
det være færre/flere…

Avsjekk i referansegrupper etc om dette
punktet bør ha annet innhold?

Forhandlingsutvalget utarbeidet med dette et justert
punkt 5.1.1. Sammensetning for partnerskapsmøtet.
Helseforetaket møter med styreleder og nestleder i
styret, administrerende direktør, leder for
praksiskonsulenter, fagdirektør, samhandlingssjef og 6
klinikksjefer (fortrinnsvis med stedlig ledelse på
sykehusene).
De interkommunale politiske rådene i Romsdal og
Nordmøre (ROR og Orkidé) utpeker hver en ordfører, en
kommunedirektør/rådmann og en kommunalsjef
(primært med helsefaglig
bakgrunn)/kommuneoverlege. Sunnmøre
interkommunale politisk råd (SR) utpeker to ordførere,
to kommunedirektører/rådmenn og to kommunalsjefer
(primært med helsefaglig
bakgrunn)/kommuneoverleger.
Hver av partene oppnevner to vararepresentanter som
møter ved forfall.
Fylkesrådet for inkludering av funksjonshemmede
oppnevner en brukerrepresentant for kommunene.
Brukerrepresentant for helseforetaeket utpekes av
brukerutvalget i Helse Møre og Romsdal.
Under 5.1.2 Organisering
Tillegg; I tillegg gjennomføres et utvidet
samarbeidsmøte hvor alle kommuner med ordfører,
kommunedirektør/rådmann og kommunalsjef (primært
med helsefaglig bakgrunn)/kommuneoverlege blir
invitert

Punkt 5.2: Samarbeidssekretariat.

Flere innspill på at dette bør ledes av
samhandlingsavdelingen. Samtidig skal en sikre felles
eierskap og ressursinnsetting i utvikling av
helsefellesskap. Forhandlingsutvalget er omforent med
at sekretariatet konstituerer seg selv og at ledelse
alternerer mellom HMR og kommune. Utvalget
gjennomgikk i fellesskap punktene basert på
høringsinnspill som er kommet.
Punkt 5.3: Strategisk samarbeidsutvalg - Utvalget
gjennomgikk i fellesskap punktene basert på
høringsinnspill som er kommet. For å sikre bindeledd
mellom lokale samhandlingsutvalg og strategisk utvalg,
justerer en representasjonen:
•
Leder eller nestleder for hvert av de lokale
samarbeidsutvalgene.
•
Representant for fastlegetjenesten,
fortrinnsvis leder for praksiskonsulentene.
•
To brukerrepresentanter fra helseforetakets
brukerutvalg, ev. representant fra
ungdomsrådet.
I tillegg møter samhandlingssekretariatet.
Punkt 5.6 Fagråd – endre til faglige samarbeidsutvalg
Innspill på at det bør etableres utvalg som dekker
delavtalene og som er i tråd med føringer om
helsefellesskap.
Forhandlingsutvalget har justert utvalgsstrukturen og
det skal være etablert/etableres følgende utvalg;
-

Delavtale 1 – koordinering av tjenester,
innleggelse og utskriving fra sykehus
Delavtale 2 – kunnskapsoverføring, forskning,
utdanning, praksiskonsulentordningen

-

Delavtale 3 – Svangerskap, fødsel og
barselomsorg
Delavtale 4 – IKT, elektronisk samhandling
Delavtale 5 - Helsefremmende og
forebyggende helsearbeid
Delavtale 6 – Beredskapsplaner og
akuttmedisinske tjenester (to separate utvalg)

Punkt 7 – Avvikshåndtering og forbedringsarbeid - Ikke
justert, men innspill viser til at det er behov for å
revidere.
Tilleggskommentar til delavtale 1 i eksisterende
samarbeidsavtale:
Gjeldende delavtale 1 er hovedsakelig sitat fra lovtekst,
en vil derfor i revidert hovedavtale, legge lovlenke til
disse bestemmelsene (Hol. § 3-1; kommunens
oppgaver og Sphl. § 2-1 a; spesialisthelsetjenestens
oppgaver).

Evt

Brukerrepresentantene ønsker å bli invitert til møter
med regionrådene

Invitere med brukerrepresentantene i
kommende møter med regionrådene

Kommunale repr

Kommende
møter

