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Andre deltakere 

Referent: Marianne Gravem  

Atle Betten og Asbjørn Kjelsvik hadde en presentasjon om digital samhandling og var til stede i møtet under presentasjonen. 

 

 



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. 

 

 

Tema Aktuelt Oppfølging Ansvarleg Tidramme 
Delavtale 4 Presentasjon av Atle Betten og Asbjørn Kjelsvik om digital 

samhandling.  
 

Viser til sak 26/2019 om ROS-analyse av e-meldinger i 

HMN. Det vises til i saksframlegget at det er svært viktig at 
riktige helseopplysninger overleveres samarbeidende 
helsepersonell innenfor de avtaler og rutiner som gjelder. 
Dersom meldingstrafikken ikke er ivaretatt, kan dette være 
kritisk for liv og helse for de pasienter som sykehus og 
kommuner samhandler digitalt om. 
 
Kartleggingen viste at overvåking og oppfølging av 
meldingsansvarligadressen er kritisk. 63 % av kommunene i 
Midt-Norge har ikke rutine på plass. Konsekvensen er 

Endring ordlyd i høringsutkast delavtale 4. 
punkt 4.2.1.  

Forhandlingsutvalget 2020 

https://helse-mr.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Samhandlingsavtale%202015%20Revisjonsversjon%2016.02.16%20oppdatert.pdf
https://ekstranett.helse-midt.no/1011/samhandl-utval/Sakspapirer/Sak%202018-15%20Etablering%20av%20forhandlingsutval.pdf
https://ekstranett.helse-midt.no/1011/samhandl-utval/Sakspapirer/Sak%202017-06%20-%20Status,%20evaluering%20og%20utvikling%20av%20Samhandlingsavtalen%20som%20rammeverk.pdf
https://ekstranett.helse-midt.no/1011/samhandl-utval/Sakspapirer/Sak%202017-17%20-%20Oppfølging%20evaluering%20Samhandlingsavtale%20-%20tilråding%20vidare%20prosess.pdf
https://ekstranett.helse-midt.no/1011/samhandl-utval/Sakspapirer/Sak%202017-37%20Evaluering%20av%20Samh.-avtalen%20-%20tilråding.pdf
https://ekstranett.helse-midt.no/1011/samhandl-utval/Sakspapirer/Sak%202017-37%20Evaluering%20av%20Samh.-avtalen%20-%20tilråding.pdf
https://ekstranett.helse-midt.no/1011/samhandl-utval/Sakspapirer/Sak%2004-19%20-%20Mandat%20forhandlingutval.pdf
https://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/reforhandling-av-samhandlingsavtalen
https://ekstranett.helse-midt.no/1011/samhandl-utval/Sakspapirer/Sak%2026-2019%20-%20Ros-analyse%20av%20e-meldingar%20i%20Helse-Midt.pdf
https://ekstranett.helse-midt.no/1011/samhandl-utval/Sakspapirer/Sak%2026-2019%20-%20Ros-analyse%20av%20e-meldingar%20i%20Helse-Midt.pdf


manglende intern kommunikasjon og nødvendige tiltak blir 
ikke iverksatt. OSU vedtok i møtet: 
 

Overordna samhandlingsutval tilrår at kommunane forpliktar 
seg til å følgje dei regionale rutinar som er vedteken i Regionalt 
fagråd for digital samhandling Midt-Norge, og spesielt rutinar 
for overvaking av kommunen meldingsansvarleg-adresse og eit 
telefonnummer for pasientrelaterte førespurnader når 
meldingstrafikken ikkje fungerer.  
 

Det planlegges å gjennomføre ny ROS-analyse på 

overvåkning av meldingstjener ila 2020. 

I forbindelse med reforhandling av samarbeidsavtalen og 

delavtale knytt til IKT, tilrår digitalt fagråd at det legges inn 

et tillegg om 24/7 overvåking. Forslag endring ordlyd i punkt 

4.2.1.h i revidert samarbeidsavtale; tilstrebe døgnkontinuerlig 

overvåking av meldingstrafikk med definerte 

oppfølgingsansvar  

Delavtale 2 Gjennomgang og ferdigstilt til høring etter innspill som kom 
fram i møtet.  

Ferdigstilt til høringsutkast.  Forhandlingsutvalget Høring 1.juni 

Delavtale 5 Gjennomgått med innspill som kom fram i møtet.  Kvalitetssjekk ifht lenker og referanser. Sekretariat Høring 1.juni 

Delavtale 6  Gjennomgått med innspill som kom fram i møtet.  
 

Justeringer som å samle utvalgene i siste 
avsnitt av delavtalen, sette inn formål, 
sammensetning og oppgaver. 
Nytt utkast tas opp i neste møte 

Lena 18.mai 

Ev Innspill fra klinisk samhandlingsutvalg barn og unge om 
ønske om egen delavtale. Viser til sak i OSU 16/2018.  
 
Forhandlingsutvalget har tidligere tatt standpunkt til at det 
ikke skal være egen delavtale. Begrunnelsen er at det har 
vært behov for forenkling av avtalene og sammenslåing av 
delavtaler, som kom frem i evaluering av samarbeidsavtalen 
både nasjonalt og lokalt. En vil derfor ikke egne avtaler for 
enkelte grupper som somatikk, psykisk helse og rus, barn og 

Viser til vurderingene som er gjort, men 
tar en avsjekk med STO og HNT før en 
endelig tar stilling til dette i neste møte.  

Marianne/Lena  18.mai 

https://ekstranett.helse-midt.no/1011/samhandl-utval/Sakspapirer/Sak%202018-16%20Delavtale%20barn%20og%20unge.pdf


unge etc. Føringer om minstekrav til samarbeidsavtalen 
jamfør lov om helse- og omsorgstjenester §6-2 danner 
grunnlaget for eksisterende avtalestruktur. I dette inngår 
ikke egne retningslinjer for barn og unge.  
I avtale om helsefellesskap og prioriterte satsingsområder, 
er samtidig barn og unge et område sammen med psykisk 
helse og rus, skrøpelige eldre og multisyke. Det er viktig at 
samarbeidsavtalen ivaretar alle disse gruppene, men en ser 
at dette best kan ivaretas som en forgreining til 
samarbeidsavtalen, der det kan utarbeides operative 
retningslinjer for det enkelte fagområde.  
 
 

 


