
Referat fra møte i forhandlingsutvalget for revisjon av 
samhandlingsavtalen 

 

Møtedato: 20.04.2020  

Stad: Skype (14:00-16:00)  

Medlemmer: Varamedlem:  

Tilstade: x 

x 
Kjetil Leirbekk, Orkidè 

 
Gunhild Eidsli, Orkidè 

X 
Cato Innerdal, ROR 

 
Jan Morten Dale, ROR 

X 
Inger Lise Kaldhol, SRR 

 
Norunn Kirkebø Elde 

 
Olav Aarø, kommuneadvokat 

X 
Guri Hasund Reiten, kommuneadvokat 

X 

X 

Ingrid Løset, Brukarutvalet HMR 

Ann Helene Skare, Nestleiar 

Brukarutvalet HMR, 

 Inger Nossen Sandvik 

FFO/revmatikarforbundet 



x 
Svein-Rune Johannesen, KS 

 
Sidsel Rykhus, KS 

X 
Jorun Bøyum, HMR  

 
 

X 
Stian Endresen, leiar PK 

 
 

X 
Lena Bjørge Waage, HMR 

 
 

x 

 

Jan Rino Austdal, 

personvernombod/jurist HMR  

 

 
Charlotte Vold Winther, Advokat HMN 

RHF 

X 
Mariann G. Svendsen, tillitsvald 

kommune 
 Hild Våge, tillitsvald kommune 

- Igor Jokic  Anette Lekve, tillitsvald HF 

 

Andre deltakere 

Referent: Marianne Gravem  

Møteform; skype  

Tid: 14-16 

 



 

 

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 
Framdriftsplan Det er ønskelig å forsøke å holde planlagt framdrift 

oppe tross pandemi-situasjonen. Det ble gjort en 
gjennomgang av utkast ny framdriftsplan for 
forhandlingsutvalget med hovedvekt på skype-møte 
hver mandag fram mot 25.mai slik at vi holder 
tidsskjema med høring 1.juni – 30.september og 
ikrafttredelse 01.01.2021. Tidsplanen vil fortløpende 
bli evaluert, sett hen til fremdriften i 
forhandlingsarbeidet. 

Endring av møteplan; 
20.april, 27.april, 4.mai, 11.mai, 18.mai, 
25.mai kl 14-16 og 28.mai 09-13, ev 
ekstramøte ved behov.  
 
Innkallinger sendes ut i outlook.  
 

Marianne og Lena Etter møte – og 
framdriftsplan 
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


Ekstraordinær rutine - 
pandemi 

Med bakgrunn i covid-19 og prioriteringsveileder fra 
HDIR 25.03.20, er det gjort et arbeid med utkast til ny 
delavtale 14 som tydeliggjør oppgaver for partene i en 
pandemisituasjon. Det er avdekket en problemstilling 
knytt til utskriving av pasienter i en pandemisituasjon 
hvor punkt i delavtale 5a ikke samsvarer med de krav 
og forventninger som står i notatet fra 
Helsedirektoratet. For å synliggjøre hvordan man løser 
utfordringene i fellesskap, så man for seg et 
pandemitillegg eller ekstra delavtale til eksisterende 
samhandlingsavtale. Utkastet er sendt ut til høring og 
det er kommet inn noen innspill. 
 
Innspillene fra høringen blir gjennomgått og 
forhandlingsutvalget bes ta stilling til veien videre.  
 
Innspill i utvalget er at utkast til ny delavtale reiser en 
del spørsmål og problemstillinger som det er vanskelig 
å omgå og som man trenger tid til å diskutere og 
bearbeide. Å komme frem til en omforent delavtale  
med kort tidsfrist, ser man som krevende og utvalget 
velger derfor å ta med utkast til ny avtale med i det 
videre arbeidet med reforhandlinger. I den situasjonen 
man står i per i dag, med covid-19, viser man til 
eksisterende samhandlingsavtale og de nasjonale 
retningslinjene for oppfølging i den enkelte kommune 
og HMR.  
 
En vil be kommunene og helseforetaket være bevisste 
på avsnittet i notatet om prioritering av helsehjelp i 
Norge under covid-19 pandemien.  
som beskriver samhandling mellom tjenestenivåene og 
dertil etablering og sikring av kontaktpunkt 24/7 hos 
partene.   
 

Utkastet til ny delavtale blir tatt med i 
videre arbeid med den ordinære 
reforhandlingsprosessen, som et innspill 
til å utarbeide en avtale som kan gjøres 
gjeldende i pandemier, katastrofer eller 
lignende hendelser.  
 
I den situasjonen man står i per i dag, 
med covid-19, viser man til eksisterende 
samhandlingsavtale og de nasjonale 
retningslinjene om prioritering av 
helsehjelp i Norge under covid-19 
pandemien.  
 
Orientering om oppfølging i møte med 
kommunene 27.04.20 

Lena 2020 

Delavtale 2 Gjennomgang av nytt utkast delavtale 2. 
 

Utarbeide justert utkast delavtale 2 og 
gjøre endringer på tekst og oppsett for å 

Jan Rino 4.mai 

https://helse-mr.no/Documents/Samhandling/Korona/Covid-19%20prioritering%20i%20helse-%20og%20omsorgstjenesten%20notat%20fra%20Helsedirektoratet%2025.%20mars%202020.pdf
https://helse-mr.no/Documents/Samhandling/Korona/Covid-19%20prioritering%20i%20helse-%20og%20omsorgstjenesten%20notat%20fra%20Helsedirektoratet%2025.%20mars%202020.pdf
https://helse-mr.no/Documents/Samhandling/Korona/Covid-19%20prioritering%20i%20helse-%20og%20omsorgstjenesten%20notat%20fra%20Helsedirektoratet%2025.%20mars%202020.pdf
https://helse-mr.no/Documents/Samhandling/Korona/Covid-19%20prioritering%20i%20helse-%20og%20omsorgstjenesten%20notat%20fra%20Helsedirektoratet%2025.%20mars%202020.pdf
https://helse-mr.no/Documents/Samhandling/Korona/Covid-19%20prioritering%20i%20helse-%20og%20omsorgstjenesten%20notat%20fra%20Helsedirektoratet%2025.%20mars%202020.pdf


En del kommentarer på utkastet med tanke på struktur 
og språk. Det ble gitt tilbakemelding om at  
helseforetakets særskilte veiledningsplikt må komme 
tydeligere frem. Videre må partenes plikter og ansvar 
tydeliggjøres i delavtalen.   

få den mer lik opprinnelig delavtale på 
struktur.  
 

Delavtale 3 Det ble tid til å gå gjennom delavtale 3. Korrigeringer 
etter innspill i utvalget.  

Gjennomlesing av justert utkast 
delavtale 3, ferdigstilling i neste møte.  

Alle  27.april 

 


