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2. Styringsgruppa godkjenner protokoll frå møte 17. oktober  2017.   
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Andre: 

 

AGENDA  

22/17  

 

23/17 

 

24/17 

Godkjenning av innkalling og saksliste.  
Godkjenning av protokoll frå møte 22. august 2017.  
 
Utviklingsplan HMR 2019-2022 (2035) – høyringsutkast 
 
Eventuelt 
 
 

Sak 22/17 Godkjenning av innkalling og saksliste.  
Godkjenning av protokoll frå møte 22.august 2017.  
 
Forslag til vedtak:  

1. Styringsgruppa godkjenner innkalling og saksliste for møte 17.oktober 2017.  
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  Utviklingsplan HMR 2019-2022 
   
 

Vedtak: 

1. Styringsgruppa godkjenner innkalling og saksliste for møte 17.oktober 2017.  

2. Styringsgruppa godkjenner protokoll frå møte 22. august 2017. 

Sak 23/17 Utviklingsplan HMR 2019-2022 (2035) -  høyringsutkast 
 
Forslag til vedtak: 

 
Styringsgruppa sluttar seg til vedlagte høyringsdokument for utviklingsplan for Helse 
Møre og Romsdal HF. 
 

Vedtak: 

Styringsgruppa sluttar seg til vedlagte høyringsdokument for utviklingsplan for Helse 
Møre og Romsdal HF, med justeringar i høve til dei innspela som kom fram i møtet.  
 

Sak 24/17 Eventuelt 

Det var ingen saker under eventuelt.  
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Saksframlegg  

I møte 14. november 2017 vart Styringsgruppa gjeve følgjande orienteringar; 

1. Orientering frå administrerande direktør 

o Status utviklingsplanarbeidet og høyringsprosess v/ rådgivar Lena Bjørge Waage 
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Lena Bjørge Waage Rådgivar seksjon for samhandling, 
fagavdelinga  

Prosesskoordinator/leiar 
sekretariatet 

x  

Anne Strand 
Alfredsen Larsen 

Strategirådgivar seksjon for 
helsetenesteutvikling, 
fagavdelinga 

Prosesskoordinator  x 
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Audun Krøvel Spesialrådgivar teknologi og 
utvikling, klinikk for drift og 
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Kari Marie Remø 
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barn og unge, klinikk for kvinner 
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Volda, klinikk for diagnostikk 
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Hans-Christian Ofstad Prosjektleiar SNR Medlem  x 
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 x 
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akuttbehandling 

Medlem x  
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AGENDA 

- Status og framdrift utviklingsplanen 
- Høyring 
- Evt 

 

Status og framdrift utviklingsplanen 

 Mange arbeidsgrupper er i sluttspurten med å levere rapportar.  

 Klinikkperspektivet: Dei fleste klinikkane har levert sine innspel, der dei peiker på nokre 
områder som ein i planperioden skal ha vidare prosessar på.  

 Samhandlingsperspektivet – fått rapportar frå alle gruppene. FIUK har fått justert frist og 
rapporten vert levert før behandling i styringsgruppa 17. oktober.  

 Den generelle biten i utviklingsplanen – har hatt kontakt med stabseiningane med tanke på 
aktivitet og underlag. 

 Utkast til leiargruppa blir truleg sendt ut over helga. Plan å sende utkast til styringsgruppa 
den 12. oktober sidan dei skal ha møte den 17. oktober.  

 Styreseminar med informasjon om utviklingsplanen blir gjennomført på føremiddagen den 
25. oktober, med eit påfølgande styremøte utover ettermiddagen same dag. 

 

Høyring (ref presentasjon) 

Det visast til interessentane som er både interne og eksterne. Hovudinteressentane for høyring av 
utviklingsplan er;  

 Kommunar, herunder politikarar, administrativ leiing, fastlegar, KS,  

 Brukarutvalet og Pasient- og brukarorganisasjonar 

 HMR; herunder leiarar, tillitsvalde og verneteneste 

 Befolkninga i MR er velkomen til å gje innspel 
 

Tidslina for høyring blei presentert (ref. presentasjon) og vil gå føre seg i perioden 26. oktober - 7. 
desember (tentativt). 

Aktivitetar og kanalar 

 Møter kommunar:  Regionråd, dialogmøte og samhandlingskonferanse 

 Møter HMR;  Leiarar, tillitsvalde og verneombod 
o Leiarsamling 21. november 
o Det planleggast intern høyring innad klinikkane iht rapportar frå klinikk og 

utviklingsplanen (same periode som offentleg høyring) 

 Elles visast det til bruk av sosiale media, film, internett, mogleg nettmøte, høyringsbrev, 
annonse og avis. 

 

Føremål er å sikre medverknad og open prosess. 

 

 

 



 

 

Innspel frå koordineringsgruppa: 

 Informasjon om utviklingsplan på leiarmøte 21. november er positivt 

 Det er behov for meir informasjon til leiarane i linja. Det spelast inn forslag om møte på 
kvart sjukehus i etterkant av leiarsamlinga for å gi kort informasjon om utviklingsplanen 
og deretter diskusjon. 

 Det er behov for verktøy som leiarane i HMR kan bruke for å informere sine tilsette 
o Film  
o Presentasjon 
o Dette må ligge lett tilgjengeleg på intranett/nettsida 

 

Evt 

 Spørsmål om dialogmøte og samhandlingskonferansen – opplevelse av at møtene er lite 
kjent ute 

o Begge konferanser er informert om til målgruppa våren 2017 og det er sendt 
påminninger i høst. 

o Informasjon ligger på nettsida  
o Utfordring å nå ut til alle. Det visast til informasjon på nettsida; 

 Påmelding dialogmøte 30.oktober her.  
 Påmelding Samhandlingskonferansen 31. oktober  her.  

Innspel:  

 Det er i HMR lagt inn forbod om reiseaktivitet pga økonomiske tilstanden ifht innleie av 
vikarar osv, og dette verker naturleg inn på deltaking frå tilsette i HMR i slike møter.  
 
 

Oppfølging 

 Informasjon om utviklingsplan 21. november til leiarane HMR 
 Sjekke moglegheit for informasjonsmøter pr lokalsjukehus etter leiarsamlinga 21. november 

og før høyringsfristen 7. desember 
 Film og presentasjon som verktøy i formidlinga  

 
 

 

 

https://helse-mr.no/om-oss/utviklingsplan/nytt-om-utviklingsplanen/meld-deg-pa-dialogmote-om-utviklingsplan-i-hmr
https://helse-mr.no/om-oss/nyheiter/nyheiter-2017/meld-deg-pa-samhandlingskonferansen
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 
Som del av iverksettingen av Nasjonal helse og sykehusplan skal alle landets helseforetak utarbeide 

utviklingsplaner. Målet er å legge til rette for god og fremtidsrettet pasientbehandling og god bruk av 

ressurser. 

Utviklingsplanen er en samlet plan som skal sørge for at underliggende planer støtter opp om et 

overordnet felles formål. Den skal peke på ønsket utviklingsretning for helseforetakene og hvilke 

tiltak som er nødvendige for å møte framtidens utfordringer. Utviklingsplanen skal beskrive krav til 

kompetanse, arbeidsformer, bygg og utstyr for å møte framtidige utfordringer. Planen rulleres hvert 

fjerde år, og framskriving skjer mot 2022 til 2035. På oppdrag fra helse- og omsorgsdepartementet 

utarbeidet i 2016 de fire regionale helseforetakene en veileder for arbeidet med utviklingsplaner 

(heretter kalt Veilederen). Det er første gang det utarbeides utviklingsplaner etter den nye 

veilederen.  

Helse Møre og Romsdal HF, St. Olavs hospital HF og Helse Nord-Trøndelag HF skal på mandat fra 

Helse Midt-Norge utarbeide lokale utviklingsplaner som skal beskrive hvordan foretaket vil utvikle sin 

virksomhet for å møte fremtidige behov for helsetjenester. Formålet er å skape pasientens 

helsetjeneste gjennom riktig kompetanse, nye arbeidsformer og riktige bygg og utstyr. Planen skal ha 

en planhorisont på 10 – 15 år, men skal primært omhandle aktiviteter frem til 2021. Planene skal 

fremlegges for styret i helseforetaket 1.kvartal 2018. 

Helse Midt-Norge RHF har valgt WSP Norge AS til å utføre ekstern kvalitetssikring av de lokale 

Utviklingsplanene til St.Olavs Hospital HF, Helse Møre og Romsdal HF og Helse Nord Trøndelag HF.  

Som en av flere undersøkelser, oppsummerer denne delrapporten resultatene fra en 

spørreundersøkelse om kommunenes opplevelse av åpenhet, involvering og forutsigbarhet. 

1.2 Hensikten med spørreundersøkelsen 
Arbeidet med utviklingsplanene skal følge prinsipper og retningslinjer gitt i «Veileder for arbeidet 

med utviklingsplaner». Åpenhet, involvering og forutsigbarhet i sentrale prosesskrav i Veilederen.  I 

den sammenheng har vi innhentet kommunenes opplevelse av prosessen og hvordan kontakten 

mellom helseforetaket og kommunen er/har vært frem til nå. Det understrekes at arbeidet pågår for 

fullt, og helseforetakene har ikke gjennomført alle planlagte aktiviteter opp mot kommunene. Det 

skal blant annet gjennomføres en høring.  

Arbeidet med planene avsluttes i første kvartal 2018.  
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2  Personell 
KSU-teamet har bestått av personell med revisjonskompetanse og analysekompetanse. 

Navn Rolle 

Hedvig Mauseth Oppdragsleder/ kvalitetsrevisor 
Elisabeth Lægdheim Kvalitetsrevisor   
Ingeborg Rasmussen Ekspert samfunnsanalyse 

 

3 Kravdokumenter 
Følgende styrende dokumenter inngår: 

 Veileder for utviklingsplaner (utformet av Helseforetakene Juni 2016) 

 Helseforetakenes planer for involvering av interessenter 

 Kommunikasjonsplaner 

 Prosjektplaner 

 

4 Gjennomføring 

4.1 Om undersøkelsen 
Vista Analyse har gjennomført en webundersøkelse blant 85 kommuner i de tre fylkene Nord-

Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Helseforetakene knyttet til disse kommunene er 

henholdsvis Helse Nord-Trøndelag HF, St. Olavs Hospital HF og Helse Møre og Romsdal HF. 

Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 4. – 22. oktober 2017, og er således en 

situasjonsvurdering for gitte periode. 

Undersøkelsen ble i først omgang sendt til kommunens postmottak og stilet til Kommunalsjef/Leder 

Helse og Velferd og ordfører. Påminnelse ble deretter sendt ut i to runder og til slutt sendt direkte til 

Kommunalsjef/Leder Helse og Velferd etter telefonoppringning til utvalgte til utvalgte kommuner for 

å balansere antall responser helseforetakene imellom. 44 kommuner har svart, noe som gir en 

svarandel på over 50 pst. For hver av helseforetakene Helse Møre og Romsdal HF, Helse Nord-

Trøndelag HF og St. Olavs Hospital HF er svarprosenten henholdsvis 38, 49 og 62. 

Undersøkelsen er utformet rundt tre hovedspørsmål, hvor respondenten bes gradere helseforetakets 

oppnåelse av de tre prinsippene i Veilederen i sitt arbeid med lokale utviklingsplaner. Disse 

hovedspørsmålene følges av opp tilleggsspørsmål for å kartlegge helseforetakenes jobb noe mer 

konkret, for å motta forslag til forbedringer og for å finne eventuelle kjennetegn ved kommuner som 

opplever at helseforetaket presterer bra på kriteriene og de som opplever det som mindre bra.    
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Helseforetakenes planer og arbeid med åpenhet, involvering av forutsigbarhet så langt 
4.1.1 Helse Møre og Romsdal HF 
Planene er beskrevet i følgende referansedokumenter: 

 Kommunikasjonsstrategi Utviklingsplan 2017, versjon juni 

 Møteplan, utkast juni 2017 

 Prosjektplan, juni 2017 

 

Organisasjon og aktiviteter 

Foretaket har vedtatt at arbeidet med Utviklingsplanen skal skje i linja.  

 Styringsgruppen er satt sammen av ledergruppa, vernetjeneste, tillitsvalgte og 

brukerrepresentant.  

 En koordineringsgruppe skal sørge for fremdrift og innhold i arbeidet. Representasjon fra alle 

klinikker og staber.  

 Partssammensatte arbeidsgrupper arbeider med spesifikke tema i utviklingsplanen. 

Kommunene er representert i disse gruppene gjennom oppnevning fra regionrådene. 

 Fortløpende orientering om arbeidet skjer i overordnet samhandlingsutvalg, lokale 

samhandlingsutvalg og regionråd 

 

Samhandling 

For å ivareta samhandlingsperspektivet arrangeres det i tillegg dialogmøter for å forankre arbeidet på 

overordnet administrativt og politisk nivå. Dette er dagsmøter hvor alle kommuner blir invitert til å 

delta. En omfattende oppsummering fra møtene sendes ut i etterkant til alle inviterte deltagere. 

To dialogmøter er avviklet før denne undersøkelsen ble gjennomført: 

 7. april – Formål: Prioritere og forankre utviklingsområde  

 20. juni – Formål: Presentasjon av arbeid, viktige avklaringer  

Et tredje dialogmøte er planlagt 30. oktober, formål: Presentasjon av samla utviklingsplan. 

 

Internett: 

Arbeidet med utviklingsplaner nås med to klikk på Helseforetakets hjemmesider. En tidslinje for 

arbeidet med utviklingsplanen er illustrert på åpningssiden. Siden er for øvrig organisert under to 

hovedoverskrifter: «Organisering av utviklingsplanarbeidet» og «Arenaer for medvirkning i 

utviklingsplanarbeidet».  Her publiseres planer, referater og rapporter som angår arbeidet med 

utviklingsplan. 

Det er lagt inn lenke fra denne siden til saker i styremøter og møter i samhandlingsutvalget der 

arbeidet med utviklingsplanene er behandlet.  
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4.1.2 Helse Nord Trøndelag HF 
 Planene er beskrevet i følgende referansedokumenter: 

 Prosjektplan versjon 3.0 24.04.2017 

 Kommunikasjonsplan 10.07.2017 

 Møteplan 

 Sak 16-17 Evaluering av samhandling med kommunene og helseforetaket (ASU) 

Organisasjon og aktiviteter  

 Styringsgruppa har en representant fra Levanger kommune og ledere/ interne ressurser i 

HNT. 

 Prosjektgruppa består av medlemmer fra Helse Nord-Trøndelag.  

 Referansegrupper: Brukerutvalg, ungdomsråd, PSU og ASU (kommuner er her) og faglig 

ressursgruppe 

 Arbeidsgrupper nedsettes ved behov. Ut fra referater publisert på hjemmesiden er det 

avholdt to arbeidsgruppemøter. Deltager er interne fagressurser i HNT. 

Kommunene er representert med 6 medlemmer i PSU og 6 medlemmer i ASU. Ut fra oversikt av 

15.august er det gjennomført to møter i disse utvalgene der utviklingsplanen har vært spesielt tema, 

sist i strategiseminar 24.03.17 Referater fra disse møtene ligger på hjemmesiden for samhandling. 

Kommunikasjonsplanen for Utviklingsplanen henviser til at kommunene som interessenter skal 

inviteres i høringsperioden. 

 

Samhandling 

Helse Nord-Trøndelag oppgir at involvering av kommuner ivaretas av det generelle arbeidet som 

gjøres innenfor området samhandling, uten at den Strategiske utviklingsplanen nødvendigvis er 

spesifikt tema. 

Det skal utarbeides en handlingsplan for samhandling med kommunene, som skal være en del av 

utviklingsplanen. Samhandlingssjefen oppgir følgende opplegg for dette arbeidet: 

 HNT og kommunene utarbeider en felles handlingsplan for samhandling – bygger videre på 
tidligere strategiplan / handlingsplan for 2010-2014 

 Handlingsplanene blir en del av utviklingsplanen  

 Strategisamling for politisk- og administrativt samarbeidsutvalg 24.03.17 med gruppearbeid 
og oppsummeringsnotat med konkrete innspill til tiltak 

 Sak i ASU om planer for involvering av partene i arbeidet (møtene 15.04 og 14.06)  

 ASU ber om innspill fra kommunene og helseforetaket i september / oktober til 
handlingsplan 

 Arbeidsutvalget i ASU utarbeider et utkast til en felles handlingsplan som behandles i felles 
møte i politisk- og administrativt samarbeidsutvalg 23.11.17 for deretter å sendes ut på 
høring. 

 Samarbeid om aktuelle tema for utviklingsplan mellom helseforetaksområdene i Midt-Norge 
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Internett: 

Hjemmesiden «strategisk utviklingsplan Helse Nord-Trøndelag HF» nås med to klikk på 

Helseforetakets hjemmesider. En tidslinje for arbeidet med utviklingsplanene er illustrert på 

åpningssiden.  

Siden publiserer planer, referater og rapporter som angår arbeidet med utviklingsplanen. Referater 

fra møter i ASU og PSU ligger ikke på disse sidene, men på hjemmesiden for «Samhandling». 

Arbeidet som angår handlingsplan for samhandling ligger på Samhandling sitt område på internett, 

og nås fra foretakets forside. Det er ingen lenker eller henvisninger mellom de to hjemmesidene  

 

4.1.3 St. Olavs Hospital HF 
Planene er beskrevet i følgende referansedokumenter: 

 Prosjektplan 

 Interessentanalyse og kommunikasjonsplan 18.04.2017 

 Oppdatert milepælsplan 01.06.2017 

Organisasjon og aktiviteter 

Arbeidet med utviklingsplan er organisert som andre prosjekter i ved St. Olavs Hospital. 

 Styringsgruppe er Direktørgruppen ved St. Olav 

 Koordineringsgruppa skal være bindeledd mot egne fagområder/ interesseområder. Av 19 

medlemmer i koordineringsgruppa er to medlemmer fra kommunene.   

 Kommunene skal i henhold til kommunikasjonsplan involveres gjennom ASU og Regionråd.   

I ASU er de 6 kommunegruppene i regionen representert med ett medlem hver, totalt 6. Det 

samme antall medlemmer er fra helseforetaket 

Det har vært gjennomført flere møter i koordineringsgruppen. Et utvidet heldagsmøte ble 

gjennomført 24.august, der hvert av medlemmene i koordineringsgruppen fikk invitere med seg en 

ledsager.  Tema: Innspill til kapitlene i utviklingsplanen, gruppearbeider. 

25. oktober, etter at denne undersøkelse er gjennomført, er det invitert til en ny heldags workshop. 

Her er det, etter avtale med ASU invitert 1 deltager fra hver av de 6 kommunegruppene i St. Olav sitt 

nedslagsfelt. Kommunegruppene har selv valgt hvem som skal representere. Tema: alle kapitler i 

utkast til utviklingsplan behandles i gruppearbeider etter konseptet «World Cafe».  

 

Internett 

Arbeidet med utviklingsplanen nås ved to klikk på helseforetakets forside.  

Siden publiserer planer, rapporter og referater som angår arbeidet med utviklingsplanen. Referater 

fra møter i ASU ligger ikke på disse sidene, men på hjemmesiden for «Samhandling». Denne siden 

nås direkte fra foretakets forside. Det er ingen lenker eller henvisninger mellom de to hjemmesidene.   
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Presentasjon av funn 

4.2 Helse Møre og Romsdal HF 
Som det fremgår av tabell 1 og figur 1 er de kommunene i Møre og Romsdal fylke som har 

respondert på undersøkelsen jevnt over fornøyd med HMRs åpenhet i arbeidet med lokale 

utviklingsplaner. Alle responser faller innenfor de tre høyeste graderingene, med hovedvekt i  ”stor 

grad”, som er svart av 64,3 pst. På kriteriet involvering er kommunene stadig relativt fornøyd med 

HMR, men svarfordelingen er skjøvet noe lengre ned i graderingsnivåene. Selv om flertallet (57,1 

pst.) synes de blir involvert i arbeidet i stor grad, finnes også kommuner som i liten grad opplever å 

bli involvert. Opplevelsen blant kommunene av HMRs forutsigbarhet i arbeidet er mer spredt. Det er 

også flere som har svart vet ikke eller latt spørsmålet stå ubesvart enn for de to første 

hovedspørsmålene.  

Tabell 1 Oppsummering av svar fra kommunene i Møre og Romsdal  

 Svært 
stor grad 

Stor 
grad 

Noen 
grad 

Liten grad Svært 
liten grad 

Vet ikke Ubesvart 

Åpenhet 7,1 % 64,3 % 28,6% 0 % 0 % 0 % 0 % 

Involvering 0 % 57,1 % 14,3 % 14,3 % 0 % 0 % 14,3 % 

 Svært god God Tilfreds-
stillende 

Lite god Svært lite 
god 

Vet ikke Ubesvart 

Forutsigbar-
het 

14,3 % 21,4 % 28,6 % 7,1 % 0 % 14,3 % 14,3 % 

Antall kommuner: 14  

 

Figur 1 Fordeling av tilfredshet i Møre og Romsdal 
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Tabell 2 gjengir svar på oppfølgingsspørsmålet  ” Hvordan kunne det vært bedre?”, for hvert av de tre 

kriteriene, fra kommuner i Møre og Romsdal.  

 

Tabell 2 Forbedringsforslag fra kommuner i Møre og Romsdal 

 Forslag 

Åpenhet  
(Knyttet til nettside) 

Enkelte saker kunne kommet kjappere opp. 

Ut fra det som av og til kommer frem i media kunne saker 
kommet raskere på nettsiden. 

E-postvarsling når det kommer noe nytt. 

Utsending av elektronisk kortfattet nyhetsbrev. 

Involvering 
(Knyttet til møter/dialog)  

Bedre tid til dialog på møtene mellom kommune og 
helseforetak. 

Egne møter med foretaket. 

Mange prosesser foregår samtidig og de er til tider vanskelig å 
skille. Å bidra til en bedre totaloversikt burde være mulig. 

Flere møter med grupper av kommuner for deltagelse fra både 
politisk og fagadministrativt nivå.  

Forutsigbarhet 
(Knyttet til kommunikasjon) 

Bedre tilrettelegging ift. dialog på møtene.  

Eksempelvis tror jeg nyhetsbrev kunne vært nyttig. En nettside 
blir ofte "glemt" om det skjer lite og brukere ikke varsles når 
det kommer noe nytt. 

Hyppigere direktedialog i regionrådsmøter. 

 

 

4.3 Helse Nord-Trøndelag HF 
Som det fremgår av tabell X.3 og figur Y.2 er de kommunene i Nord-Trøndelag fylke som har 

respondert på undersøkelsen delvis fornøyd med HNTs åpenhet i arbeidet med lokale 

utviklingsplaner. Hovedvekten av responser faller innenfor andre og tredje høyeste gradering, hvor 

flertallet har svart ”Noen grad” (52,9 pst.)  

På kriteriet involvering har vi en lignende fordeling i svar, også med hovedvekt i graderingen ”Noen 

grad”.  Imidlertid er det flere kommuner som svarer ”Liten grad”, ”Vet ikke” eller lar spørsmålet stå 

ubesvart enn for kriteriet åpenhet. Denne tendensen forsterkes for graderingen av helseforetakets 

forutsigbarhet (kommunikasjon). Selv om de fleste har svart ”Tilfredsstillende” (35,3 pst.) er det flere 

kommuner som mener den er ”Lite god” enn for de to første kriteriene (med tilsvarende gradering 

”Liten grad”).  

 

 

 

 

 



10 

Tabell 3 Oppsummering av svar fra kommunene i Nord Trøndelag 

 Svært 
stor grad 

Stor 
grad 

Noen 
grad 

Liten grad Svært 
liten grad 

Vet ikke Ubesvart 

Åpenhet 5,9 % 35,3 % 52,9% 5,9 % 0 % 0 % 0 % 

Involvering 5,9 % 29,4 % 41,2 % 11,8 % 0 % 5,9 % 5,9 % 

 Svært god God Tilfreds-
stillende 

Lite god Svært lite 
god 

Vet ikke Ubesvart 

Forutsigbarh
et 

5,9 % 17,6 % 35,3 % 23,5 % 0 % 11,8 % 5,9 % 

Antall kommuner: 17  

 

 

Figur 2 Fordeling av tilfredshet i Nord Trøndelag 
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Tabell 4 gjengir svar på oppfølgingsspørsmålet ”Hvordan kunne det vært bedre?”, for hvert av de tre 

kriteriene, fra kommuner i Nord-Trøndelag.  

 

Tabell 4 Forbedringsforslag fra kommuner i Nord Trøndelag 

 Forslag 

Åpenhet  
(Knyttet til nettside) 

Når jeg er inne og ser på sida så er det jo lett tilgjengelig å gi 
innspill, så det er greit nok. Kanskje nyhetsbrev fra foretaket 
kunne vært noe, som gjelder all samhandling? Det er veldig få 
som går inn og finleser møtereferater fra PSU/ASU, fagråd osv.  

Større utviklingstrekk er åpent, men er ikke alltid klart hva det 
vil medføre i praktisk hverdag. Ellers er det slik at kommunene 
må innom mange hjemmesider for å holde seg oppdatert, så 
mengden kan bli noe overveldende uten at det er årsak i 
helseforetaket. 

Nyhetsbrev, informasjonsmøter. 

Send ut nyhetsvarsel til kommunens postmottak. 

Tettere dialog med kommunene. 

Involvering 
(Knyttet til møter/dialog)  

Som nevnt tidligere er det mye informasjon ute hvis man 
oppsøker den, men i travle tider kunne kanskje mer "silet" 
informasjon vært en idé. Et nyhetsbrev med jevne mellomrom 
eller liknende. 

Involvering direkte, ikke bare informasjon eller orientering. 

Ved aktivt å etterspørre innspill fra kommunens helsetjenester. 

Økt involvering i prosesser.  

Eneste alternativ er aktiv deltagelse i utviklingsprosesser. 

Enda flere treffpunkt. 

Dialog med alle kommunene. 

Forutsigbarhet 
(Knyttet til kommunikasjon) 

Direkte utfordring på kommunens synspunkter, slik at en bedre 
går i takt videre. Workshop i stedet for infomøter. Samordning 
og samhandling, ikke bare orientering. 

Helseforetaket bør være mer aktiv i å invitere kommunen med i 
prosesser. 

Deltager i prosessene. 

At kommunene kunne fått mer info tilsendt. 
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4.4 St. Olavs Hospital HF 
Som det fremgår av tabell X.5 og figur Y.3 er de kommunene i Sør-Trøndelag fylke som har 

respondert på undersøkelsen delvis fornøyd med St. Olavs Hospitals åpenhet i arbeidet med lokale 

utviklingsplaner. Hovedvekten av responser faller innenfor nest høyeste gradering, med 46,2 pst. av 

kommunene. Det er også flere som har svart ”Vet ikke” eller latt spørsmålet stå ubesvart. På kriteriet 

involvering har 30,8 pst. av kommunene svart ”Noen grad”. Imidlertid har like mange kommuner latt 

spørsmålet stå ubesvart, og noen mener involvering finner sted kun i ”Liten grad” eller ”Svært liten 

grad”. På kriteriet forutsigbarhet ligger hovedvekten tydelig på graderingen ”Noen grad” (46,2 pst.), 

men også her er det flere kommuner som har latt spørsmålet stå ubesvart.  

 

Tabell 5 Oppsummering av svar fra kommunene i Sør Trøndelag 

 Svært 
stor grad 

Stor 
grad 

Noen 
grad 

Liten grad Svært 
liten grad 

Vet ikke Ubesvart 

Åpenhet 0 % 46,2 % 23,1 % 7,7 % 0 % 7,7 % 15,4 % 

Involvering 0 % 15,4 % 30,8 % 7,7 % 7,7 % 7,7 % 30,8 % 

 Svært god God Tilfreds-
stillende 

Lite god Svært lite 
god 

Vet ikke Ubesvart 

Forutsigbarh
et 

7,7 % 7,7 % 46,2 % 0 % 7,7 % 7,7 % 23,1 % 

Antall kommuner: 13  

 

Figur 3 Fordeling av tilfredshet i Sør Trøndelag 
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Tabell 6 gjengir svar på oppfølgingsspørsmålet ”Hvordan kunne det vært bedre?”, for hvert av de tre 

kriteriene, fra kommuner i Sør-Trøndelag. 

 

Tabell 6 Forbedringsforslag fra kommuner i Sør Trøndelag 

 Forslag 

Åpenhet  
(Knyttet til nettside) 

Være tydeligere på framsiden i hjemmesiden. Med tydelige 
strategier. 

Tilgjengeligheten til informasjonen.  

Prosesser og planer må opplyses bedre, og muligheter til 
påvirkning må bli bedre. 

Involvering 
(Knyttet til møter/dialog)  

Vi har bedt om å få delta i forhandlinger og faggrupper, men 
har så vidt jeg vet fått avslag begrunnet i at vi ikke er med i 
regionråd. 

Vil vel kunne bli bedre når samarbeidsmøter mellom St. Olav og 
kommunegrupper blir satt i system.  

Konsentrere og prioritere involveringen bedre. 

Planer må utredes tidligere i prosessene slik at kommunene har 
en reell mulighet til å påvirke resultatene. 

Forutsigbarhet 
(Knyttet til kommunikasjon) 

Det bør være faste dialogmøter mellom kommuner og 
helseforetaket gjennom året. (Med forbehold om at jeg ikke er 
tilstrekkelig kjent med dagens praksis). 

Tror det handler mest om at vi i kommunene involverer oss. 

Å raskere oppdatere info på hjemmeside. 

 

 

  



14 

4.5 Sammenligning av helseforetakene 
I figur 4 og 5 nedenfor finnes en sammenstilling av helseforetakene med hensyn til de tre kriteriene. 

Figurene viser andel av svar i henholdsvis de to høyeste og de to laveste graderingene.  

 

Figur 4 Sammenstilling av kommunenes tilfredshet høyeste graderinger 

 

 

 

 

Figur 5 Sammenstilling av kommunenes tilfredshet laveste graderinger 

 

 

 

  



15 

5 Tolkning av resultatene 
Resultatenes gyldighet (validitet) internt og eksternt må vurderes spesifikt for enhver undersøkelse. 

Intern validitet omhandler i hvilken grad resultatene fra utvalget kan antas å gjelde for hele 

populasjonen av interesse. Ekstern validitet er graden av resultatenes overførbarhet til andre 

lignende situasjoner.  

Intern validitet påvirkes av svarprosent og utvalgets representativitet. Populasjonen av interesse er i 

dette tilfellet alle kommuner tilknyttet hvert av de tre lokale helseforetakene i Helse Midt-Norge 

RHF. Svarprosenten fra kommuner tilknyttet Helse Møre og Romsdal HF, Helse Nord-Trøndelag HF og 

St. Olavs Hospital HF er henholdsvis 38, 49 og 62, som er en bra svarprosent.1 Når utvalget i dette 

tilfellet utgjør over halvparten av populasjonen av interesse styrker dette resultatenes interne 

validitet. Når det gjelder representativitet har vi ingen spesiell grunn til å anta at vi har systematiske 

skjevheter i utvalget av de kommunene som faktisk svarte på undersøkelsen (eksempelvis bare store 

kommuner eller bare de som ligger nærmest helseforetaket), selv om det ikke har vært rammer for å 

drive aktiv rekruttering og utvalgskontroll i større utstrekning enn telefonoppringning mot slutten av 

undersøkelsesperioden.   

Ekstern validitet avhenger av likhetene mellom populasjonene resultatene skal overføres mellom 

(eksempelvis samme type sammensetning av små og store kommuner knyttet til lokale helseforetak i 

andre regioner enn Midt-Norge), samt likhetene i andre faktorer som kan påvirke resultatene 

(eksempelvis ulike økonomiske eller politiske insentiver for helseforetakene på tvers av regioner til å 

involvere kommunene i arbeidet med utviklingsplan). I denne sammenhengen har vi ikke gjort en 

nærmere vurdering av resultatenes eksterne validitet da det etter vår oppfatning faller utenfor 

oppdragets rammer.   

Selv om resultatenes interne validitet vurderes som tilfredsstillende bør de tolkes med noe 

forsiktighet. De vil gi en indikasjon på de tre helseforetakenes oppfyllelse av kriteriene åpenhet, 

involvering og forutsigbarhet i arbeidet med lokale utviklingsplaner, men bør ikke tolkes som fullt 

representative for deres arbeid mot alle kommuner i fylket. Dette er hovedsakelig grunnet den 

begrensede størrelsen på utvalget for hvert av de tre helseforetakene, men også andre 

usikkerhetsmomenter som enhver spørreundersøkelse er beheftet med.2  

Med disse forutsetningene mener vi likevel det er grunnlag for å antyde at Helse Møre og Romsdal 

HF har lykkes best i arbeidet med lokale utviklingsplaner i henhold til Veilederens kriterier åpenhet, 

involvering og forutsigbarhet. De har høyest andel med de to høyeste graderingene og lavest andel 

med de to laveste graderingene for alle tre kriterier samlet sett. Det er ikke åpenbart hvordan vi skal 

rangere de to siste helseforetakene, men det kan virke som Helse Nord-Trøndelag blant sine 

kommuner oppleves å gjøre arbeidet med lokale utviklingsplaner noe bedre enn St. Olavs Hospital. 

HNT oppnår beste gradering fra noen på alle tre kriterier, hvorpå St. Olavs oppnår dette kun på 

kriteriet forutsigbarhet. I andre enden av skalaen er det større andel misnøye med St. Olavs enn med 

HNT på kriteriene åpenhet og involvering, selv om dette er marginalt. På kriteriet forutsigbarhet er 

det mest misnøye med HNT.  

Når det gjelder kjennetegn ved kommunene som opplever sitt helseforetaks arbeid med lokale 

utviklingsplaner som bra, har vår forventning vært at det kan finnes en positiv sammenheng mellom 

                                                           
1 Til sammenligning opererer Norsk Gallup med en forventet svarprosent på omtrent 50 på sine 

befolkningsundersøkelser.  
2 Eksempelvis skjevheter som følge av ubesvarte spørsmål, feil i svaravgivelsen fra respondentens side 

eller frykt for å svare sant grunnet mangel på anonymitet (gjelder denne undersøkelsen spesifikt).   
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tilfredshet og grad av kommunens egen involvering, herunder deltakelse i prosessene og oppsøking 

av informasjon på nett. Sammenhengen mellom tilfredshet og kommunens størrelse og respondent 

har vi ikke hatt noen hypoteser om, men er inkludert med et utforskende motiv. Det ikke belegg for å 

hevde at det er noen systematiske kjennetegn ved kommuner som er gjennomgående fornøyde med 

sitt helseforetak. Det er kommuner som er direkte deltakende i prosjektgrupper og andre som ikke 

selv er representert eller forespurt om dette.  

Det er ulik hyppighet i besøk av helseforetakets nettside, fra aldri til månedlig, det er stor variasjon i 

både areal og befolkningstall, og responsen kommer fra både Ordførere og Kommunalsjefer. Dette er 

bra for validiteten i svarene og tyder på at helseforetakets arbeid oppleves som godt av et spekter av 

kommuner, fremfor noen med typiske kjennetegn. Siden utvalget med godt fornøyde kommuner er 

relativt begrenset er det ikke utelukket at det finnes systematiske sammenhenger selv om de ikke 

kan påvises her. Men innenfor rammene som er gitt, og det totale antall mulige kandidater til denne 

spørreundersøkelsen, er det etter vår mening mindre sannsynlig at det finnes sterke, systematiske 

skjevheter i utvalget med godt fornøyde kommuner som vil svekke svarenes representativitet.  

Når det gjelder kjennetegn ved kommunene som opplever sitt helseforetaks arbeid med lokale 

utviklingsplaner som mindre bra har vår forventning vært den samme som over, som vil si at liten 

tilfredshet vil henge sammen med liten involvering og oppsøkende atferd fra kommunes side. Det er 

tilstrekkelige variasjoner både i grad av prosessdeltakelse og besøk på helseforetakets nettside til at 

vi ikke ser noen systematiske sammenhenger for disse faktorene. Imidlertid er alle kommunene (som 

opplever liten tilfredshet) små målt i befolkningstall, og det er også kun én Ordfører blant de seks 

respondentene. Informasjonen fra utvalget med liten tilfredshet tilsier at det hovedsakelig er små 

kommuner hvor administrativ ledelse vurderer helseforetakets innsats som er misfornøyde. Man skal 

stadig være forsiktig med å trekke generelle konklusjoner basert på et så lite utvalg, men det kan 

tyde på at helseforetakene ikke er gode nok på å informere og inkludere de små kommunene i sitt 

arbeid med lokale utviklingsplaner. Det er mindre overraskende at det nesten utelukkende er 

administrativ ledelse ved Kommunalsjef eller Helseleder som rapporterer om dette, og ikke politisk 

ledelse ved Ordfører, da førstnevnte i utgangspunktet er tettest involvert fra kommunens side i 

helseforetakenes arbeid med lokal utviklingsplan.  

Begrepene åpenhet, involvering og forutsigbarhet henger sammen. Ut i fra resultatene er det grunn 

til å anta at god involvering kan også resultere i opplevelse av tilfredshet på åpenhet og 

forutsigbarhet. 
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6 Konklusjon 
Som en av flere undersøkelser, oppsummerer denne delrapporten resultatene fra en 

spørreundersøkelse av kommunenes opplevelse av åpenhet, involvering og forutsigbarhet i arbeidet 

med Utviklingsplaner. Undersøkelsen er gjennomført av WSP Norge AS og Vista Analyse. Den 4. til 23. 

oktober 2017 ble det gjennomført en webundersøkelse – en situasjonsmåling -  blant 85 kommuner i 

de tre fylkene Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Om lag halvparten av 

kommunene har svart. HFene har valgt ulike strategier for involvering, og dette vurderes i denne 

analysen opp imot opplevelse av åpenhet, involvering og forutsigbarhet. 

Det er grunnlag for å antyde at Helse Møre og Romsdal HF har lykkes best i arbeidet med lokale 

utviklingsplaner i henhold til Veilederens kriterier åpenhet, involvering og forutsigbarhet. De har 

høyest andel med de to høyeste graderingene og lavest andel med de to laveste graderingene for alle 

tre kriterier samlet sett. Helse Møre og Romsdal HF har fram til gjennomføring av undersøkelsen 

gjennomført tre dialogmøter med bred deltagelse fra kommunene, noe som kan forklare responsen. 

Det kan virke som Helse Nord-Trøndelag blant sine kommuner oppleves å gjøre arbeidet med lokale 

utviklingsplaner noe bedre enn St. Olavs Hospital. HNT oppnår beste gradering fra noen på alle tre 

kriterier, hvorpå St. Olavs oppnår dette kun på kriteriet forutsigbarhet. I andre enden av skalaen er 

det større andel misnøye med St. Olavs enn med HNT på kriteriene åpenhet og involvering, selv om 

dette er marginalt. På kriteriet forutsigbarhet er det mest misnøye med HNT.  

Helse Nord-Trøndelag har valgt en strategi hvor involvering av kommuner ivaretas av det generelle 

arbeidet som gjøres innenfor området samhandling, uten at den Strategiske utviklingsplanen er 

spesifikt tema. PSU og ASU som omfatter kommuner har vært referansegruppe. Dette kan være en 

forklaring på noe lavere tilfredshet på involvering og forutsigbarhet. Det er ikke sikkert at 

informantene har oppfattet sammenheng mellom generelle samhandlingsaktivteter og involvering i 

utviklingsplanarbeidet. Det er ingen lenke mellom hjemmesiden for Utviklingsplaner og 

Hjemmesiden for Samhandling, noe som kan forklare noe lavere tilfredshet på spørsmålet om 

åpenhet. 

St.Olavs Hospital har valgt en strategi med representasjon av 2 av 25 kommuner i 

koordineringsgruppen (flere møter) og involvering gjennom ASU og Regionråd. Dette kan forklare en 

noe lavere tilfredshet enn Helse Møre og Romsdal på involvering og forutsigbarhet. Det kan 

imidlertid tenkes at en ytterligere spørreundersøkelse etter heldagsworkshop (25.oktober) med 

påfølgende involveringsaktiviteter ville ha gitt andre resultater. Det er ingen lenke mellom 

hjemmesiden for Utviklingsplaner og ASU, noe som kan forklare noe lavere tilfredshet på spørsmålet 

om åpenhet.  

Generelt sett stiller undersøkelsen også spørsmålstegn ved om helseforetakene ikke er gode nok på å 

informere og inkludere de små kommunene i sitt arbeid med lokale utviklingsplaner.  

Av gode innspill til hvordan åpenhet kunne vært bedre trekker vi samlet frem forslag om elektronisk 

kortfattet nyhetsbrev. 

Av gode innspill til hvordan involvering og forutsigbarhet kunne vært bedre trekker vi samlet frem 

forslag om bedre tilrettelegging for dialog. 
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Tre innsatsområder: 
1. God kvalitet på samhandling mellom kommunehelsetenesta og 

spesialisthelsetenesta. 
2. Behov for eigen samhandlingsavtale med fokus på barn og unge mellom 

kommunar og HMR. 
3. Etablere faste møtepunkt på leiarnivå mellom kommunehelsetenesta og 

spesialisthelsetenesta. 
4.  

 

Bakgrunn 
Som oppfølging av ekstraordinært dialogmøte 7. april og 20. juni knytt til arbeidet med 

utviklingsplan, kalla direktøren inn til det tredje dialogmøtet 30. oktober 2017.  

Dialogmøte mellom kommunane og helseføretaket i Møre og Romsdal er nedfelt i 

samhandlingsavtalen sin delavtale 12.  

«Dialogmøte er et forum der representanter for politisk og administrativ ledelse i 

helseforetaket og kommunene møtes for informasjonsutveksling og drøfting av prinsipielle 

saker» (Samhandlingsavtalen, 2015:delavtale 12). 

Målgruppe: Politisk, administrativ og fagleiing i kommunane,  administrativ- og fagleiing i 
helseføretaket. Relevant fagpersonell i kommunane og helseføretaket. KS, Fylkeskommunen og 
Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal HF. Utdanningsinstitusjonane i Møre og Romsdal.  

Mål: Presentasjon og dialog om utviklingsplanen – drøfte vidare arbeidsprosess for å 
konkretisere arbeidet med mål om handling.  

Dialogmøtet vart arrangert i Molde ved Scandic Hotel Seilet.  

Samandrag  
Leiar i KS Anders Riise og administrerande direktør i Helse Møre og Romsdal HF (HMR) Espen 
Remme, ønska deltakarane velkomen.  
 
Første del av dagen vart via til brukarperspektivet og samhandlingsperspektivet. Her fekk vi 
fortløpande innlegg frå ulike innleiarar. Nedafor er nemnt nokre punkt frå presentasjonane. 
Presentasjonane i si heilskap, vert lagt ut på nettsida https://helse-mr.no/om-oss/utviklingsplan.    
 

 Ingrid Løset frå Brukarutvalet i HMR ga oss eit innblikk i brukaren sitt perspektiv på 
utviklingsplana. For dei er det viktigast med Tryggleik, Tillit og Tilgjengelegheit. 

 

 Marianne Rønneberg, fastlege i Tingvoll kommune og praksiskonsulent i HMR, presenterte 
synspunkt frå Klinisk samhandlingsutval barn og unge (oppretta 2015). For dei er det viktig 
med forsvarlege og gode helsetenester for barn og ungdom i Møre og Romsdal. Det bør vere 
forutsigbare samarbeidsformer mellom kommunale tenester og spesialisthelsetenesta. Viktig 
med kjennskap til kvarandre sine fagområder og kompetanse, både internt i kommunane og i 
helseføretaket og mellom kommunehelsetenesta og spesialisthelsetenesta. 
 

   
 
 
 

 
 
 

 
 
Veival/tilråding: «Heilskapleg pasientforløp kan bidra til å løyse dei uklare 
ansvarsområda/oppgåvefordelingane» 

 
 

https://helse-mr.no/om-oss/utviklingsplan
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 Kari Marie Remø Nesseth, avdelingssjef Tverrfagleg Spesialisert Rusbehandling (TSB) i HMR, 
presenterte «Framtidsretta pasientbehandling og god bruk av ressursar» frå arbeidsgruppa i 
psykisk helsevern og rus.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbeidsgruppa ser føre seg at i perioden fram til 2034 vil vi trenge auka poliklinisk kapasitet, 
det vert færre innleggingar og det er etablert fleire ambulante team. 

 
 

 Sindre Klokk, fastlege i Ålesund kommune og praksiskonsulent i HMR, presenterte «Styrking 
av akuttmedisinske tenester utanfor sjukehus». 
 
Det er eit felles ansvar mellom helseføretak og kommunane. Den nye akuttforskrifta legg 
strenge føringar og små kommunar ser at dei kan få store problem med å fylle krava. 
Befolkninga stiller samstundes større krav til tilgjengelegheit, kvalitet og innhald.  
 
Når ein skal sjå på kva veival ein bør gjere i denne samanhengen, er det fleire 
usikkerheitsmoment i biletet:  

o Kommunesamanslåing, ny sjukehusstruktur, endringar i funksjonsfordeling og 
helsetilbod 

o Infrastruktur er i endring med nye vegprosjekt 
o Auka og endra andel av eldre. Kva kommune har flest eldre?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prioriterte områder:  
1. Likeverdig behandling uavhengig av kva kommune du bor i 

a. Ei adresse inn for psykitari, rus og habilitering. 
b. Andre skal vurdere og fordele kor pasienten skal inn til behandling. 
c. Pårørande bør vere i fokus som eigen målgruppe. 

2. Oppgåveoverføring frå spesialisthelsetenesta til kommunane 
a. Kommunane skal ta større ansvar for behandling og oppfølging av 

pasientar. 
b. Vurdere å besøke fastlegane i staden for å irritere seg over at 

fastlegane ikkje kjem på møter. Forståing for deira hektiske kvardag 
med mange pasientar. 

3. Pasientar med samansatte psykiske- og rusrelaterte lidelsar 
a. Få pasienter i kommunane, men som tek mykje plass og ressursar. 

4. Helsefremmande og førebyggande tiltak 
a. Aukande alkohol- og medikamentbruk hos eldre 50-70 år. 

Ringvirkninger for pårørande.  
 

Forbetringsområder: 
 Meir konkret og forpliktande samarbeid som kan forankre 

samhandlingsavtalar 
 Etablere samarbeidsorgan, gjerne knytt til dei fire legevaktsområda 
 Lokalisering av legevakt og ambulansestasjonar 
 ØHD/KAD kan samlokaliserast med døgnåpen legevakt  
 Differensiert transporttilbod – kvite ambulansar 
 Betre styring av transport – samarbeid mellom Pasientreiser og AMK 
 Langsiktige avtalar om beredskapsferger og lokalisering av 

ambulansebåtar 
 Overføring av data frå ambulanse til legevakt, e-melding frå kommune 

til legevakt for å forbetre informasjonsflyten mellom nivåa 
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 Berit Kvalsvik Teige, forskingssjef i HMR presenterte Strategi- og handlingsplan for forsking, 
innovasjon, utdanning og kompetanseutvikling for HMR HF (FIUK-PLAN). -Nok helsepersonell 
med rett kompetanse.  
 
Framtidas kompetansebehov: Det er stor merksamd kring den kommande mangelen på 
arbeidskraft og kompetanse i helsetenestene i Noreg generelt. Framtidas kompetansebehov 
skapast i eit komplekst samspel mellom ei rekke faktorarar, fleire av dei er vanskelege å sjå 
føre seg og å kvantifisere.  
 
For at HMR  skal kunne møte framtidas utfordringar på best mogleg måte, krevst det ei 
målretta fokus på forsking, innovasjon, utdanning/kompetanseutvikling og rekruttering.  

 
 

 Britt Valderhaug Tyrholm, samhandlingssjef i HMR, presenterte  «Framtidsretta 
pasientforløp for den eldre multisjuke pasient – frå symptom til heilskap» 

 
 
 
 
 
 
Målet er heilskaplege helsetenester og førebygge reinnleggingar/innleggingar i sjukehus. 
Satsinga er ein viktig strategi for å utforme systematikk og struktur i oppfølginga og tiltak for 
å sikre overgangane mellom tenestenivåa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er etablert faste læringsnettverk som består av forbetringsteam frå både 
kommunehelsetenesta og spesialisthelsetenesta. Dei skal arbeide for å iverksette 
pasientforløpet. Læringsnettverka blir fulgt opp og støtta av ei brei fagleg og partssamansett 
ressursgruppe.  
 
 
 
 

Som ei oppfølging av orienteringa om samhandlingsperspektivet, var det lagt opp til paneldebatt og 
diskusjon.  

Kva er viktig for Ola og Olaug? 
 

-Flytte fokus frå kva som feiler deg til kva som er viktig for deg 

 

Arbeidsmetodar og verktyg er i all hovudsak henta frå det nasjonale 

pasienttryggleiksprogrammet «I trygge hender» der desse områda er vektlagt 

 Involveringa av fastlegar 

 Tidleg mobilisering og rehabilitering 

 Fallførebygging 

 God ernæring 

 Trygg utskriving frå sjukehus 

 Samstemte medikamentlister 

 Plan ved forverring 

 Felles kompetansebygging 
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Det var særleg merksemd om behovet for å sikre rekruttering, utvikling og behalde kompetanse både 
i HMR og i kommunane. Behovet for samarbeid også med utdanningsinstitusjonane vart løfta fram 
for å sikre nok kvalifisert personell i fylket, i høve til dei forventa helseutfordringane og forventa 
vekst av helsetenester.  
 
 
 
 
Andre del av dialogmøtet vart via til føretaksperspektivet med ulike vinklingar, prioriteringar og 
utfordringar. 
 
Ivaretakelse av dei ansatte i SNR var eit spørsmål frå salen før lunsj. Dette blei besvart av Adm.dir. 
Remme og Ketil Gaupset, prosjektsjef for SNR. Nybygg er rekrutterande i seg sjølv. Nokre får lengre 
reiseveg til jobb og i desse dagar startar eit organisasjonsutviklingsprosjekt som skal sjå på fleksible 
arbeidstidsordningar.   
 

 Jo-Åsmund Lund, Fagdirektør i HMR presenterte «Kontekstmodell for HMR HF: – pasientens 
helseteneste – pasientverdiprosess -  samhandling».  
Vi må halde oss til ulike drivare i dette arbeidet: 

o Demografi/aldrande befolking  
o Epidemiologi/auking i kroniske sjukdommar 

 Auka tal tilfelle av kreft i året 
 Medikament (kven skal få behandling  

når, og når skal ein stoppe beh.?) 
 Teknologi  
 PET, sengeplassar, robotkirurgi 

o Medisinsk og teknologisk utvikling 
o Globalisering/det grøne skiftet 
o Den nye tenestemottakaren 

 

 Stian Endresen, fastlege i Ulstein kommune og praksiskonsulent i HMR tok føre seg 
desentralisering av tjenestetilbod, inklusive avtalespesialistane. Han har leia arbeidsgruppa 
som har utarbeida utkastet til utviklingsplana knytt til dette emnet.  
Han stilte opne spørsmål om kva slags avtalespesialistar vi skal ha i Møre og Romsdal og kva 
tilbod DMS Sunndal skal innehalde? Er spesialisthelsetenesta allereie desentralisert? Vi har i 
dag mange avtalespesialistar innan ØNH, gynekologi, psykiatri mm. Møre og Romsdal som 
fylke må ta omsyn til at reisetida er lang for nokre av våre innbyggarar. I mange høve er det 
behov for desentralisert spesialisthelseteneste, der prinsippet er at spesialisten reiser til 
pasientane og ikkje omvendt.  
- plenumsdiskusjon 
  

 Jan Ole Bolsø, Lærings- og meistringssenteret presenterte viktige punkt knytt til opplæring 
av pasientar og pårørande og kva behov helsetenesta har knytt til at pasientane meistrer 
eigen sjukdom. Den økonomiske vinninga vil nok komme kommunane til gode meir enn 
helseføretaket. Viktige spørsmål er kven som skal drive med opplæring av pasientar og 
pårørande? Korleis skal vi (helseforetak-kommune-brukarorganisasjon) samarbeide om 
denne oppgåva? Forsking knytt til læring og meistring gjerast på regionalt plan (NTNU). 

 
 

Prioriterte tema: 
- Pediatri 
- Bygningsmessig 

utviklingsplan 
- PET 
- PCI 
- Desentralisering av 

tenestetilbod, inkl. 
avtalespesialistar 

- Opr.-robot 
 

Opplæring bør vere ein del av pasientforløp! 
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  Anne Lise Sagen Major, prosjektleiar Helseplattformen i HMR, presenterte 
moglegheitsrommet som ligg i denne løysinga som helseplattforma er. Ho viste og til kva som 
krevst av dei tilsette for at dette skal verte vellukka. Helsetenestene skal riggast rundt 
pasienten.  
Pasientforløp knytt til case om Silje som er gravid. Gjennom hennar svangerskap og fødsel, 
kan ho vere i kontakt med så mange som sju ulike helsetenester, med kvar sine journal-
system (fastlege, jordmor, gyn.pol. mfl.). Kan  ho i framtida ha ein app som viser kvar i 
forløpet ho befinn seg? Kor ho og finn kva for opplysningar som vert lagt inn og som vert 
tilgjengeleg for andre behandlarar, slik at ho ikkje sjølv vert ansvarleg for munnleg 
overføyring av viktig informasjon? 
 
Implementering av helseplattforma er tenkt i samband med innflytting i nytt sjukehus på 
Hjelset. Avklaring om dette kjem på plass før eller etter innflytting vert avklart i 2018.  

 
 
Gruppearbeid: 
For gruppediskusjonen var følgjande spørsmål sett opp; 

 Med bakgrunn i dei prioriterte utviklingsområda - Korleis gå frå plan til handling? 

 Med bakgrunn i gjennomført utviklingsplanprosess - Korleis kan kommunane, helseføretaket 

og brukarane oppnå legitimerande planprosessar for framtida? 

Innleiingsvis ønskja direktør Espen Remme også tilbakemelding på behovet for kommunal 

medverknad i høve til strukturelle omstillingsprosessar. Det vart derfor lagt til eit ekstra spørsmål: 

 Gitt helseføretaket sine driftsøkonomiske utfordringar; korleis sikre kommunal medverknad i 

strukturelle omstillingsprosessar? 

Oppsummert kan diskusjonen samanstillast slik; 

Å gå frå plan til handling 

Det visast til behovet for å sette pasienten i sentrum.  

Det vart stilt spørsmål om planen er godt nok forankra og kven som besluttar handling; 

- Dette gjeld arbeidsgruppene for dei prioriterte områda og samansetning og i kva grad 

representantana har sikra forankring internt i eigen organisasjon.  

- Å finne tråden i kor dei ulike prosessane gjeng føre er utfordrande og kor ein skal 

adressere ulike prosessar og diskusjonar. Det er behov for strukturert og god 

informasjon. 

- Det er behov for å utvikle felles møtearenaer mellom leiing i HMR og kommunane, for å 

fremme ei felles forankring og forståing om implementeringsarbeidet.  

- I høve til implementering er det nødvendig å konsentrere seg om eit prosjekt om gongen 

og krav til gjennomføring før ein går vidare til neste prosjekt.  

- Det å kunne melde seg ut av samhandlingsarbeidet vert vist til som ei prinsipiell 

utfordring. 

- Planar må ha legitimitet i befolkninga. 

- Det er behov for personar til å handtere oppgåvene.  

Det vert vist til dei økonomiske utfordringane til helseføretaket og  det er behov for å rydde i struktur 

båd i føretaket og kommunane.  
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Samarbeidet kan delast mellom systemretta samarbeid og pasientretta samarbeid, som må skje på 

ulike nivå. Samhandlinga må støttast gjennom hensiktsmessige strukturar og det vert vist til ei 

inndeling mellom overordna, fagelg og lokal samhandling, som skal foregå mellom HMR og 

kommunane i fylket. Samhandlingsavtalene skal understøtte samahandlingsarbeidet og det er 

potensiale i høve til detaljeringsgrad og i høve til implementering i den enkelte organisasjon.  

Andre tiltak som vart vist til; 

- Kombistillingar mellom HMR og kommunane 

- Innføring av avtalar mellom HMR og avtalespesialistar  

- Innføring av Helseplattformen 

- Innan barn og unge – implementering av Mission Possible og Kvalitet i alle ledd i Møre og 

Romsdal.  

Evaluering av utviklingsplanprosessen 

Det vert vist til at prosessen har vore hektisk og at det i framtida er behov for meir tid og ressursar 

for gjennomføring. Det er ein del skepsis hos kommunane på grunn av manglande tillit til 

helseføretaket.  

Det er behov for ein tettare dialog med kommunane før kontroversielle forslag vert fremma.  

Det er behov for god dialog med politisk leiing i kommunane i fylket før og under prosessar og 

vedtak.  

Det er behov for å nytte meir tid på medverknadsprossessar med lengre frist på høyring, slik at 

kommunane får tid til å behandle sakene politisk. Kommunane må ikkje inviterast inn til samarbeid 

som «gislar».  

Utviklingsplanarbeid handlar om å sjå moglegheiter, prøve ut nye ting, våge å feile og teste ut nye 

metoder saman med kommunane.  

Kommunal medverknad i strukturelle omstillingsprosessar 

Til spørsmål frå direktøren om korleis sikre kommunal medverknad i høve til framtidige strukturelle 

omstillingsprosessar, vart dialog vist til som særs viktig og at dette må skje mellom leiinga i 

helseføretaket og leiinga i kommunane. Ein gjer også vel i å nytte dei etablerte strukturane som ligg 

til samhandlingsavtalen og regionråda.  

Helseføretaket må kommunisere tydeleg ut kva for tilbod ein vurderar skal endrast,  kommunane må 

bli involvert før endeleg avgjerd og i ROS-analyser for planlagte tiltak som får konsekvensar for 

kommunane.  

Det er behov for å sikre nok tid for kommunane i høve til å kunne politisk behandle vedtak og ein 

viser til høyringsperioden og behovet for lengre frist. Møter må arrangerast i god tid før beslutningar 

skal takast.  

Eit gruppe deltakarar vel å snu på problemstillinga – gitt den økonomiske utfordringa til 

kommunane.. .Det blir viktig i framtida å sjå det heile biletet samtidig og ikkje berre isolere det til 

delar av helsetenesta. Dersom ein berre drøftar enkeltområder/diagnosar, vert diskusjonane 

unyanserte.  
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Avslutning og vel heim av Anders Riise. 

Innspel: 
 Forskjellen på politikk og realpolitikk 
 Kva er ok å snakke om? Kva er dei reelle rammebetingelsane vi har? 
 Samhandlingsfora som eksisterar: Vi kommuniserar og delar erfaring og styrker 

kvarandre fagleg. Men å snakke om djuptgripende tema om fag/øk./strukturelle 
endringar, gjer ein  ikkje.  

 Viktig at vi har lokale og overordna utval der ein kan møtast, men utvala har 
ingen reell makt. 

 Plan til handling? Da må vi prioritere! Vi har ikkje gode nok og saumlause 
pasientforløp for å forebygge innleggingar. 

 Reinnlegging: Kvifor blir ein reinnlag? Kven blir reinnlagt?   
 I forbindelse med eit prosjekt med underernæring hos eldre over 67 år; hadde to 

samlingar. Svakheita ved dette prosjektet var at ein ikkje hadde prevalens-tal i 
forkant. Etter screening-innføring: veit ikkje om det er faktisk forbetring. Manglar 
måling på forbetring. 

 Vi må jobbe smartare: driv meir og betre rettleiing i kommunane.  
 Kva skal ein slutte å gjere i spesialisthelsetenesta.  Kanskje LMS-oppgåver skal 

overførast til kommunane? Nettopp for å overføre kompetanse til dei som er 
nærare pasienten og som skal handtere arbeidsoppgåver/behandlingar som 
tidlegare låg kun hos spesialisthelsetenesta. 

 Volumpasientar bør handterast hos avtalespesialistar? Avtalespesialistar kan 
eventuelt ha deltidsstillingar i HF for å halde seg oppdaterte fagleg. 

 Har ein behov for planar ein  ikkje har ein plan om å implementere? 
 Viktig med dialog for å sikre kommunal medverknad. 
 Kven har avgjerdsmynde i dei ulike samarbeidsfora? 
 Viktig å få avsett tid til å jobbe med utviklingsplanar 
 God informasjon tidleg i prosessen slik at kommunane får tid til å uttale seg. Vere 

involvert i ROS-analysar. 
 Viktig at kommunane også ser synergieffektene av å samarbeide tettare med HF.  
 Viktig at kommunane også blir høyrd i dialogane og ikkje blir stoppa av 

fagpersonane omtrent før forslaga blir fremma. Kommunane har også viktige 
punkt å kome med. 
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