Referat fra (Skype)møte i forhandlingsutvalget for ny samhandlingsavtale
30.01.19. Kl. 12.00 – 13.00
Tilstede: Lena Bjørge Waage(HF), Marianne Gravem(HF), Guri Hasund
Reiten(K), Jan Morten Dale(K)(fram til 12.30), Stian Endresen(HF) Kjetil
Leirbekk(K)
- Gjennomgang av forslag til mandat
Utkast til justert mandat fra kommune :
·
Eksisterende Samhandlingsavtale (hovedavtale og delavtaler) med gjensidige forpliktelser og
rettigheter mellom partene skal danne grunnlaget for revidert avtale.
·
Målet med revisjon av Samhandlingsavtalen er å få til et avtaleverk som i enda større grad
fremmer utvikling og god samhandling.
·
Ved revisjonen må det tas utgangspunkt i at hovedavtale og delavtaler/retningslinjer skal
oppfylle de lovkrav som fremgår av helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2 flg jf.
spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 e.
I den grad gjeldende delavtaler er en blanding av retningslinjer som omfattes av lovkravet, og
operasjonelle prosedyrer, så bør det legges til rette for at prosedyrer tas ut av avtalene og
forvaltes av etablerte fagråd på de enkelte fagområdene.
·
Avtalen skal justeres i henhold til nye lovbestemmelser og forskrifter.
·
I den grad det er praktisk og hensiktsmessig bør revisjonsarbeidet lede til harmonisering av de
ulike avtalene i helseregionen.
·
Det må sikres god involvering og legges opp til gode høringsprosesser.
·
Det må settes av nok ressurser til revisjonsarbeidet, både fra kommunene og fra
helseforetaket.
Tilleggskommentarer:
Angående Helseplattformen
Etter drøftelse med representanter fra fagmiljøet i Ålesund kommune, har vi tatt bort punktet om at
ved revisjonsarbeidet må arbeidet med innføring av Helseplattformen tas med; herunder hvilke
konsekvenser dette har for avtalen ift. struktur og innhold. Begrunnelsen er at revisjonsarbeidet ikke
må «blåses unødvendig opp». Fokus for forhandlingsutvalget må være reforhandling av gjeldende
avtale, hensett til de lovkrav som helse- og omsorgstjenesteloven oppstiller. At sykehusene nå utvikler
et datasystem som på sikt vil kunne innebære et forretningsmessig samarbeid mellom sykehus og
kommune, kan ikke tas inn i revisjonen av samhandlingsavtalen på dette tidspunktet. Kommunene
har kun tilsluttet seg en opsjon for å kunne bli kunde/bruker av dette produktet i fremtiden. Det er
ingen formell binding mellom det å ha en samhandlingsavtale med HMN/HMR og hvilken IKTplattform en kommune bruker. Det er derfor svært uheldig å kople disse to sakene sammen gjennom
revisjonsarbeidet. De endringer som Helseplattformen på sikt vil medføre må eventuelt tas inn ved en
senere reforhandling. Umiddelbart vurderes det at innføringen av Helseplattformen uansett først og
fremst vil få betydning for evt. endringer i operasjonelle prosedyrer, og slik vi har forstått det er det
enighet om at slike prosedyrer uansett bør tas ut av Samhandlingsavtalen.
Angående fagråd
Partene bør ha som felles mål at operasjonelle prosedyrer blir tatt ut av Samhandlingsavtalen.
Eksisterende fagråd/arbeidsgrupper/kliniske samhandlingsutvalg vil ha ansvar for å utarbeide/endre
operasjonelle prosedyrer som til enhver tid skal være gjeldende. Det må videre opprettes nye fagråd

på fagområder, hvor slike partssammensatte utvalg ikke finnes i dag.
Prosedyrer kan da de enkelte fagrådene endre kontinuerlig etter de gjeldende faglige retningslinjer,
uten at Samhandlingsavtalen skal tas opp til revisjon.

Beslutning/ vedtak: Det var enighet om at Utkast til justert mandat fra kommune fremmes for
Overordnet samhandlingsutvalg. Ansvar: Lena/ Marianne/ Kjetil

- Struktur i f t agenda og referat fra møtene
Enighet om at agenda settes opp for møte, og at referat/ protokoll gjenspeiler det konkrete møtet.
Ansvar: Lena/ Marianne/ Kjetil

- Veien videre
I påvente av endelig vedtak av mandat tar Kjetil og Lena tak i utkast til avtale fra Trøndelag og ser på
hva en harmonisering av avtaleverket vil si i praksis. En kommentert utgave av utkast til avtale vil bli
sendt ut til medlemmene av forhandlingsutvalget i god tid før neste møte. Ansvar: Lena/ Marianne/
Kjetil

Kjetil Leirbekk(K)
referent

