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AVTALEVERK SAMHANDLINGSREFORMEN

Vedlegg; Tjenesteavtale 2,4,6,7,8,9 og 10

Saksopplysninger:

1. I forbindelse med Sanandlingsrefornen og Lov om Kommunale helse og
Omsorgstjenester av 14 Juni 2011 §6-1 mfl. (helse og omsorgstjenesteloven), jfr. Lov om
spesialisthelsetjenester §2 - ledd, er vi pâlagt â inngâ Samarbeidsavtale og 11
Tj enesteavtaler med Helseforetaket Nordlandssykehuset.
I kommunestyre sak 12/117 ble følgende avtaler behandlet:
, 1. Samarbeidsavtale

2. Tjenesteavtale 1

3. Tjenesteavtale 3
4. Tjenesteavtale 5

.5. Tjenesteavtale 11

2. Innen 30 Juni 2012 skalfølgende 7 Tjenesteavtaler være etablert:

. Tjenesteavtalè 2
· Omfatter retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse,

utskrving, habiltering, rehabiltering og lærings og mestringstilbud

for â sikre helhetlig saienhengende helse og omsorgstjenester til
pasienter med behov for koordinerte tjenester.

. Tjenesteavtale 4
· Omfatter beskrivelse av kommunens tilbud om døgnoppholdfor

øyeblikkelig hjelp etter §3 - 5 tredje ledd

. Tjenesteavtale 6
· Omfatter retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og

informasjonsutveksling ogfor faglig nettverk og hospitering.

. Tjenesteavtale 7
· Omfatter samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid

. Tjenesteavtale 8
· Omfatter samarbeid om jordmortjenester.

. Tjenesteavtale 9
· Samarbeid om IKT løsninger lokalt

. Tjenesteavtnle 10
· Omfatter samarbeid om forebygging.



Disse avtalene er utarbeidet, som siste runde, i samarbeid med øvrige kommuner i Salten
gjennom Salten Regionråd og regionalt samarbeidsorgan, RESO, Sunet i Salten. Kommunene
i Lofoten og Vesterålen har også deltatt i prosessen da vi har felles foretaks tilhørighet gjennom~ ordlandssykehuset. .
I denne ruden, ble det valgt å sette ned arbeidsgruppe for hver av de 7 avtalene. Hver gruppe
har bestått av 3 medlemmer å Fauske Kommune har vært representert j alle gruppene.
Følgende personer deltok:

Navn Stillng AvrJe/ing Tjenesteavta/e
Lene Gulstad Enhetsleder Miljø & Habilitering 2

Cesilie Lijebakk Avdelingssykepleier Re habi lite ri ng 4
Ole Reidar Sollund Omstillingsleder Sentraladmi nistrasjon 6

Irene LarSen Enhetsleder Faiiiliesenteret 7

Hilde Pedersen Jordmor Familiesenteret 8

Tom Seljeås IKT Ansvarlig IKT Avdeling 9

Jakob Djupvik Folkehelserådgiver Se ntraladmi nistrasjon 10

Prosessen rudt avtaleutkast og overordnede forhandlinger har blitt gjennomført til vâr
tilfredshet.

Saksbehandlers vurdering:

Generelt:

Avtaleverket som denne gang skal på plass har preg av kompetanseoverføring, kommunikasjon,
sanandlingsarenaer og forebygging,
Utfordringen med valgte modell for å bygge opp avtalene, er nâr partene skal samenstile sine
avtaler å komme til enighet om et utkast for hver av avtalene. Vedlagte avtaler har vært. gjennom
prosessen og det har vært gjennomført flere ruder for å komme til anbefalte utkast.

Med vâr brede deltagelse, har det enkelte fagområde kommet med innspil til utforming av det
enkelte avtaleverk. Det vil for enkelte avtaler foreligge faglig ønske om at avtalen for sitt område
skal gå ennå lengre og dypere i sin formulering, men i slike forhandlinger må begge parer gi og
ta. Dette gjelder spesielt for Tjenesteavtale 6 og 8. Avtaleverket skal følges opp og det skal
gjennomføres samarbeids møter med NLSH HF med mål om å oppnå optimal effekt og
gjennomføring av den enkelte avtale, samt justere der dette skulle være påkevd.

Avtalene følger samme stru som de tidligere inngåtte avtalene og er numerert i forhold til
punktene i Helse- og omsorgstjenestelovens § 6-2. Avtalene refererer også til overordnet
samarbeidsavtale og de ulike tjenesteavtalene der det er overlappende bestemmelser.

. Tjenesteavtale 2

o Pasientgruppe med spesielle behov og oppfølging krever at parene oppnår god
dialog med klare rolleavklaringer.
Avtalen skal også bidra til at parene etablerer rutiner for ansvarsplassering og
ansvarsoverføring mellom enheter internt og mellom kommune og helseforetak.
Tidligere inngåtte avtaler om rutiner vedrørende inn- og utskrving fra sykehus
kommer i tilegg til denne avtalen.



. Tjenesteavtale 4

o Denne tjenesteavtalen har som formål å avklare og konketisere helseforetakets
og kommunens oppgaver og ansvar for tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig
hjelp etter helse- og omsorgstjenestelovens § 3-5 tredje ledd. Kommunens tilbud
om øyeblikkelig hjelp døgnopphold skal baseres på et samarbeid mellom
kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Søknad for etablering av Øyeblikkelig hjelp post skal sendes fra Fauske
Kommune til Helsedirektoratet innen utgangen av juni 2012. Dette med
godkjenning fra NLSH HF. Avtalen beskriver hvordan denne del av
Sanandlingsreformen skal følges opp. Dette krever overføring av
spesialkompetanse til ansatte ved denne posten.
Ved etablering av Øyeblikkelig Hjelp Post, tisier beregningsgrunnlaget at Fauske
Kommune tilføres ârlig Nok. 2.2 mil.

· Tjenesteavtale 6
o Tydelighet rundt kompetanseoverføring og arenaer hvor dette skal kunne skje.

Tjenesteavtalen skal bidra til at parene i fellesskap etablerer gode
samarbeidsrutiner på ovenstående områder som vil ha betydning for utviklingen
av helse- og omsorgstjenesten fremover og bidra til å sikre trygge helse- og
omsorgstjenester av god kvalitet.

. Tjenesteavtale 7

o Samarbeidsavtalen skal legge til rette for at det utvikles felles tiltak for å styrke
kunskap.
Avtalen skal bidra til at begge parer bidrar inn i praksisutdaningenes volum og
innold, og samen påvirke utdaningsinstitusjonene slik at utdaningenes
kapasitet og innold er tilpasset samfunnets behov. Det skal bygges opp
kompetanse hos helse- og omsorgspersonell, og legges til rette for forskning og
innovasjon som understøter sanandlingsreformens intensjoner.

· Tjenesteavtale 8
o Formålet med avtalen er at gravide, fødende og familien skal oppleve en helhetlig

og samenhengende svangerskaps-, fødsels~ og barselomsorg.
En avtale som er meget viktig for jordmor tjenesten i den enkelte kommune og
samarbeids kommuner. Viktige elementer er transport til sykehus og ledsagelse av
Jordmor der dette er behov.
Det skal utarbeides Kommunespesifikk avtale med NLSH HF.

· Tjenesteavtale 9
o Gjennom denne avtalen forplikter parene seg gjensidig til å videreføre og utvikle

samarbeidet ved bru av IKT - systemer. Samarbeid om IKT-Iøsninger og
utviklingen av IKT -systemer lokalt er av stor betydning for å få til god
sanandling.

Avtalen omfatter kommunikasjon mellom HF og den enkelte kommune. Her er
Fauske Kommune godt i gang med Helsenett og implementering av elektronisk
meldingsutveksling mellom lege, institusjon og sykehus.



. Tjenesteavtale 10

o Formålet med denne avtalen er:
· Bidra til at befolkningen sikres et helhetlig tilbud om helsefremmende og

sykdoms forebyggende tjenester på tvers av forvaltningsnivåer. .

· Klargjøre ansvars- og oppgavefordeling mellom kommune og helseforetak

relatert til helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid
· Sikre god samhandling og ressursutnytelse mellom kommune og

helseforetak i det helsefremmende og forebyggende arbeidet.

Oppsummering:

Fauske Kommune har jobbet godt med Sanandlingsreformen og dens påvirkning av vår
etablerte drift og organisasjon. Det er etablert gode prosesser for å implementere reformen i
perioden fram mot 1. januar 2016. Vi har etablert oppfølgingsrutiner rundt allerede inngåtte
avtaler og med spesiell fokus på finansiering av områdene l) medisinsk behandling og 2)
utskrivningsklare pasienter. Foranng i organsasjonen er på plass ift dens betydning og
konsekVenser og framtidens utfordringer vil bli møt aven engasjert og godt motivert
orgamsasJon.
Avtaleutkastene har vært ute på høring i kommunens respektive fagmiljø som har ført til
presiseringer som har forsterket den enkelte avtale.

INNSTILLING:

Kommunestyret godkjenner inngått avtaleverk i bruk fra og med 1. Juli 2012. I.H.T.

Even Ediassen
rådman



Felles anbefalt utkast 3105 - Salten

Helse helse foretak Fauske kommune

Tjenesteavtale nr 2

mellom

Fauske kommune

og

Nordlandssykehuset HF

om

Retningslinjer for samarbeid i tilknytning ti innleggelse, utskrivning, habilterings- ,
rehabiltering og lærings~ og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende

tjenester ti pasienter med behov for koordinerte tjenester



1. Parter

Denne avtalen er inngått mellom Fauske kommune (heretter kalt kommunen) og NLSH HF
(heretter kalt he1seforetaket).

2. Bakgrunn

Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5, første avsnitt
nr. 2.
Nasjonale retningslinjer for ulike diagnosespesifikke forløp bør tas med som felles grunnlag for
samhandling.

3. Formål

Avtalen skal bidra ti at pasienter og brukere med behov for helhetlge koordinerte tjenester
opplever at tjenestene er samordnet, og at det alltid er klar hvem som skal yte de aktuelle
tjenestene.

Avtalen skal bidra til at partene har rutiner for ansvarsplassering og ansvarsoverføring mellom
enheter internt og mellom kommune og helseforetak.

4. Lovgrunnlaget

Lover (listen er ikke fullstendig)
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mm.
Lov om spesialisthelsetjenester
Lov ompsykiskhelsevern

Lov om barn og foreldre, "Barneloven"
Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven).
Lov om pasient- og brukerrettigheter
Straffeloven

Forskrifter (listen er ikke fullstendig)
Forskrift om habiltering og rehabiltering, IP og koordinator
Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon

Rundskriv m.m. ( listen er ikke fullstendig)
Rundskriv IS-512010 Barn som pårørende.3-7a.
Rundskriv nr 412001: Utilregnelighetsregler og særreaksjoner

5: Ansvars- og oppgavefordeling mellom kommune og helseforetak

Partene skal sikre at brukerne involveres ì utvikling av tjenestene etter denne avtalen
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5.1 Informasjonsutveksling og dialog i forbindelse med innleggelse, opphold og utskrivning

I tilegg til forpliktelsene om informasjonsutveksling og dialog som fremkommer av
tjenesteavtalene 3,5 og 9 skal partene:

. Utarbeide rutiner som ivaretar behovet for informasjonsutveksling og dialog ved

overganger mellom behandlingsenheter internt innen spesialisthelsetjenesten, internt i
kommunen og mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen.

. Utarbeide rutiner for samhandling og dialog under oppholdet i sykehuset.

. Partene har gjensidig ansvar for dette.

5.2 Barn
Kommunens ansvar og oppgaver:

. Samarbeide med foreldre eller andre med omsorgsansvar, herunder barnevernstjenesten
om helseinformasjon som er nødvendig for å ivareta ansvaret for barnet.

. Informere og veilede foreldre i forhold til rettigheter og kommunalt tjenestetilbud. Videre ta

ansvar for samordning av det Øvrige kommunale tjenestetilbudet der det er nødvendig.

.~2.1 Barn i sykehus

Partenes felles forpliktelser:

. bidra til å ivareta de behov for informasjon og nødvendig oppfølging som mindreårige

barn som pasienter og barn som pårørende har som følge av egen eller pårørendes sykdom

Helseforetakets forpliktelser:

. melde fra til hjemkommunen om barn som blir innlagt og som har krav på
skoleundervisning

. i tilstrekkelig tid før utskrivning, i samråd med foreldre, etablere kontakt med kommunens
hjelpeapparat

. orientere foreldre om aktuelle interesseorganisasjoner

Kommunens ansvar og oppgaver:

. Samarbeide med foreldre eller andre med omsorgsansvar, herunder barnevernstjenesten
Om helseinformasjon som er nødvendig for å ivarèta ansvaret for barnet.

5.2.2 Barn som pårørende - behov for spesielle ordninger når det gjelder
informasjonsutveksling for barn og unge
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Partenes felles forpliktelser:

. bidra til å ivareta de behov for informasjon og nødvendig oppfølging som mindreårige

barn som pasienter og barn som pårørende har som følge av egen eller pårørendes sykdom

. der pasient med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom

eller skade har mindreårige barn, skal he1seforetaket bidra til at barn og personer som har
omsorg for barnet, i overensstemmelse med reglene om taushetsplikt, gi informasjon om
pasientens sykdomstilstand, behandling og mulighet for samvær. Informasjonen skal gis i
en form som er tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger

Kommunens ansvar og oppgaver:

. bistå helseforetaket i saker der mindreårige barn av pasient med psykisk sykdom,

rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade må følges opp og
informeres

5.3 Habílterings- og rehabilteringstilbud, herunder koordinerende enheter, ambulant
virksomhet, lærings- og mestringstilbud, tilrettelegging av hjelpemidler m.m.

5.3.1 Koordinerende enheter

Partenes felles forpliktelser:

Helseforetaket og den enkelte kommune har lovbestemt plikt til å etablere koordinerende enheter
(KB) som skal bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial,
psykososial eller medisinsk habiltering og rehabiltering.

Parene skal:

. ha gjensidig kontakt og samarbeid gjennom faste kontaktpunkter, møteplasser og

systematisk informasjonsutveksling.

. utarbeide interne retningslinjer for arbeidet med individuell plan og koordinator i

kommunen og i helseforetaket

. utarbeide interne retnìngslinjer for involvering av brukere

. utarbeide retringslinjer for samarbeidet mellom kommunen og he1seforetaket omkring

pasient/ruker med koordinator og gjøre disse kjent for tjenesteytere som kommer i
kontakt med pasienterIbrukere dette kan være aktuelt for

. ti enhver tid ha oppdatert kontaktinformasjon tilgjengelig for samarbeidspartnere

5.3.2 Melding om behov for rehabiltering
Dersom det etableres spesielle ordninger for henvisning til rehabiltering i hhv
kommunen/helse foretaket (ut over det som dekkes av avtale 5, pkt 4.1), skal partene til enhver tid .
være oppdatert om disse
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5.3.3 Ambulantvirksomhet knyttet ti brukere med langvarig behov for spesialisert
habiltering/rehabiltering.
Ambulerende tjenester defineres her som tverrfaglig behandling på spesialisert nivå gitt av et
team i eller nær hjemmet, uten at pasienten legges inn på sykehus. Tjenestene kan gis av
sykehuset, av kommunen eller av disse i samarbeid.

Ved langvarig ambulant oppfølging fra spesialisthelsetjeneste skal partene etablere rutiner som
sikrer informasjonsutveksling mellom spesialisthelsetjenesten, fastlegen og andre samarbeidende
instanser. I komplekse enkeltsaker kan dette ivaretas med å inngå individuelle samarbeidsavtaler
som omfatter ansvarsfordeling og tidsperspektiv.

Helseforetakets skal ha spesialistkompetanse, og denne må fortløpende justeres i forhold til
utvikling av fagfeltet og behov for spesialkompetanse meldt fra kommunene.

Partene gjøres gjensidig kjent med hverandres kompetanse og hvordan dette kan brukes ti
pasientens beste.

5.3.4. Lærings- og mestringstilbud

Partenes felles forpliktelser:

. samarbeide om lærings- og mestringstilbud der dette er hensiktsmessig

. etablere møteplasser for samhandling, kompetanseutveksling og brukerrepresentasjon i

utvikling av lærings- og mestringstjenester

Helseforetakets ansvar og oppgaver:

. informere kommunene og innbyggerne om de tilbud som finnes i spesialisthelsetjenesten og i
Helseforetaket

. tiby individuell veiledning til målgruppen som del av behandling

. tilby deltakelse i gruppebaserte diagnosespesifikke lærings- og mestringstibud

. ha rutiner for kartlegging og henvisning til lærings- og mestringstilbud

. vurdere å opprette nye tilbud dersom det foreligger behov

Kommunens ansvar og oppgaver:

. tilby veiledning! individuell veiledning til målgruppen som en del av behandlingen

. tilby gruppebaserte lærings~ og mestringstilbud på kommunenivå

. informere aktuelle målgrupper, og etablere henvisningsrutiner for å delta på gruppebaserte

tilbud i helseforetaket og kommunen
. informere innbyggere og Helseforetaket om de tilbud som finnes i kommunen

5.3.5. Tilrettelegging av bolig og hjelpemidler.

Helseforetaket må i tilstrekkelig tid før utskrivning gi beskjed til kommunen dersom det vurderes
at det foreligger behov for endring/tilpassing av bolig og!eller tilrettelegging av hjelpemidler.
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. Ved langvarige innleggelser må Helseforetaket bistå i å starte opp søknadsprosessen, dette i
samarbeid med pasient og kommunen.

5.4 Bruk av tvang

Utarbeide rutiner for samarbeid rundt brukere hvor bruk av tvang er en forutsetning for å sette i
gang nødvendige hjelpetiltak

5.5 Samarbeid oinkring individuell plan (IP) og koordinator

Partenes felles forpliktelser:

. sikre at pasientIbruker med behov for langvarige og koordinerte tjenester får utarbeidet

individuell plan og/eller tildelt koordinator der dette er ønsket. Retten til koordinator
gjelder uavhengig av om pasientlruker ønsker individuell plan eller ikke

. der pasient/ruker har koordinator både i kommunen og spesialisthelsetjenesten, plikter
disse å samarbeide.

. . beskrive samarbeidet mellom partene omkring IP og koordinator i egne retningslinjer

Kommunens forpliktelser:

. utarbeide IP for pasienter/brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester og

oppnevne koordinator

Helseforetakets forpliktelser:

. snarest mulig gi melding om pasienters eller brukers behov for individuell plan og/eller

koordinator til hjemkommunens koordlnerende enhet

. der pasienter kun har tjenester fra spesialisthelsetjenesten og det er behov for videre

koordinering, oppnevne koordinator og starte planarbeidet. Det samme gjelder
pasienterIbrukere som mottar kommunale tjenester i så lite omfang at kommunen ikke har
den nødvendige nærhet til pasient/bruker

5.6 Oppfølging og samhandIìng av spesielle pasientgrupper

Partene er enig om at følgende punkter utredes nærmere/utarbeides rutiner for samhandling rundt:
. Oppfølging og samhandling rundt pasienter som har behandling på regionalt og nasjonalt

nivå
. Oppfølging av pasienter/brukere i overgang fra barn til voksen
. Utvikling av tilbud til pasienter med sammensatte lidelser og udiagnostiserte pasienter

med lavt fuksjonsnivå
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6. Håndtering av avvik, tibakemelding og evalqering
Det vises til overordnet samarbeidsavtale mellom når det gjelder håndtering av avvik og
uenighet. Retningslinjer og skjema for uønskede samhandlingshendelser er vedlegg til overordnet
samarbeidsavtale.

7. Varighet, revisjon og oppsigelse av avtalen

Avtalen trer i kráft fra XX.2012 og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med ett års
oppsigelsesfrist, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-5 andre ledd. Dersom avtalen sies opp,
skal ny avtale inngås innen det tidspunkt den oppsagte avtalen løper ut.

Partene er enige om å gjennomgå avtalen årlig og sørge for jevnlig rapportering og evaluering.
Slik gjennomgang skal også omfatte tjenesteavtaler og vedlegg.

Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for avtalen endres
eller erfaringer tilsier behov for dette.

8. Uenighet

Uenighet og tvist etter denne avtalen skal løses etter bestemmelsene i overordnet
samarbeidsavtale mellom Fauske kommune og NLSH.

Ved uklarhet/uenighet om en pasientsIbrukers rett til individuell plan eller koordinatoransvaret,
skal saken avgjøres av KB i helseforetaket og KB kommunen i fellesskap.

9 Dato og underskrift

Nordlandssykehuset helsefaretak Fauske kommune
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Felles anbefalt utkast 3105 - Salten

NLSH Helseforetak Fauske kommune

Tjenesteavtale nr 4

mellom

Fauske kommune

og

Nordlandssykehuset HF

om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om
døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale

. helse- og omsorgstjenester § 3-5 tredje ledd



1. Parter

Denne avtalen er inngått mellom Fauske kommune (heretter kommunen) og NLSHHF
(heretter helseforetaket) .

2. Bakgrunn

Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5, første
avsnitt nr. 4.

Bruken av det kommunale døgntilbudet for øyeblikkelig hjelp skal kun gjelde for de
pasientgrupper som kommunen selv har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg for.

Pasientene skal i kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold sikres like god eller
bedre behandling som ved innleggelse i sykehus.

3. Formål

Denne tjenesteavtalen har som formål å avklare og konkretisere helseforetakets og
kommunens oppgaver og ansvar for tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse-
og omsorgstjenestelovens § 3-5 tredje ledd. Kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp
døgnopphold skal baseres på et samarbeid mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Avtalen beskriver hvordan pasienten sikres en fullverdig tjeneste frem tì etablering av
kommunale ø~hjelpssenger, under oppbyggingen av disse og når disse.er i drift.

Avtalen beskriver omfang, framdrift og finansiering ved etablering av tilbud om øyeblikkelig
hjelp døgnopphold i kommunen.

4. Lovgrunnlaget

Kommunens ansvar for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter
og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp beskrives i Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-
5, tredje ledd: ((Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og
omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder
kun for de pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte
omsorg til.))

Helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes etter loven skal være forsvarlige jfr. Helse-
og omsorgstjenesteloven § 4.1 Forsvarlighet:

5. Kommunens ansvar og beskrivélse av tilbudet

Fauske kommune har ansvar for at det fínnes et tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp
for innbyggerne i kommunen fra senest 01.01.16. Det er kommunen som har systemansvar,
økonomisk ansvar og medisinsk-faglig ansvar for tilbudet.

Fauske kommune skal ivareta sitt ansvar om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp fra...... .dato
gjennom x døgnplasser lokalisert...... ... .... Se pkt 13 kommunespesifikk deL.



Kommunen forplikter seg herved til, innenfor de tilgjengelige antall senger, å kunne gi tilbud
om øyeblikkelig hjelp døgnopphold til den pasientgruppen som er egnet for dette tilbudet.

Kommunen utarbeider en plan for det kommunale øyeblikkelig hjelp tilbudet. Planen skal
omfatte en tidsplan, økonomiplan og driftsplan som beskriver når og hvordan tilbudet skal
opprettes, finansiering og hva det skal inneholde,
Planen må omhandle legetjenestens funksjon, ansvar og tilstedeværelse i relasjon til
Helsedirektoratets veiledningsmateriell pkt. 4.3 Personellbehov og tilgjengelighet. Kommuner
som deltar i interkommunalt legevaktsamarbeid med legevaktstasjon i geografisk avstand fra
kommunens øyeblikkelig hjelp-tilbud, må på en særlig måte beskrive hvordan kontinuitet,
tilgjengelighet og kompetanse er vurdert opp mot kravet til faglig forsvarlighet.

Kommunen skal informere NLSH om planarbeidet og invitere til samarbeid under
planprosessen. NLSH vil særlig vurdere det foran nevnte punktet om legetjeneste.

Kommunen søker Helse- og omsorgsdepartementet om tilskudd til etablering av tilbud om
døgnopphold for øyeblikkelig hjelp.

Helsedirektoratets ((Kommunenes plikt ti øyeblikkelig hjelp døgnopphold -
Veiledningsmateriell)) skal implementeres i driften (vedlegg 1).

6. Helseforetakets ansvar og tilbud

Helseforetaket har ansvar for .øyeblikkelig-hjelp-tilbudet for de pasienter som henvises fra
primærlegen.

I tilknytning til kommunens planlegging av etablering av tilbud om døgnopphold for
øyeblikkelig hjelp har helseforetaket plikt til, innenfor sitt kompetanseområde, å dekke
kommunens behov for råd og veiledning

I tilknytning til kommunens drift aV tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp har
helseforetaket plikt til å dekke kommunens behov for råd og veiledning i konkrete
pasienttifeller. Slik veiledning skal være tilgjengelig for kommunens allmennleger og
sykepleier på kort varseL. Helseforetaket skal oppgi telefonnummer til kontakt for slik
veiledning.

Det skal legges til rette for ordninger for strukturert samarbeid og veiledning mellom
sykehuset og kommunen rundt pasienter innlagt i ø-hjelpssenger i kommunen. Dette må skje
innenfor rammer som er egnet i praksis både for helseforetaket og kommunen.

Helsefaretakets plikter og tilbud etter denne avtalen skal sees i sammenheng med
ordningene etter tjenesteavtalene 6 og 7 om henholdsvis "gjensidig kunnskapsoverføring og
informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering," og "samarbeid om forskning,
utdanning, praksis og læretid".

Der det er hensiktsmessig kan det lages egne avtaler om veiledning, kunnskapsoverføring,
hospitering og lignende knyttet til enhet med ansvar for døgnopphold for øyeblikkelig hjelp.

Helseforetakets forpliktelser hva gjelder støttefunksjoner, slik som elektronisk samhandling
og kliniske tjenester over videokommunikasjon (VK) , ernærmere beskrevet i tjenesteavtale
nr.9.



Helseforetaket forplikter seg fra 1. januar 2014 å kunne tilby kommunene kliniske tjenester
over videokommunikasjon (VK) når kommunen er klar, dette er nærmere beskrevet i
tjenesteavtale 9.

Helseforetaket har ansvar for å transportere pasientene til og fra det kommunale øyeblikkelig
hjelp tilbudet på samme måte som ved transport til og fra sykehus.

Helseforetaket forplikter seg til å delta i en jevnlig faglig evaluering av ø-hjelpstilbudet og
driften ved ø-hjelpsengene. Dette kan gjøres i tiknytning til reforhandling av denne avtalen.

7. Samarbeidstiltak

Partene skal holde hverandre informert og sørge for gjensidig veiledning innenfor det enkelte
ansvarsområdet, jfr. pkt. 7 i overordnet samarbeidsavtale.

Den annen part forplikter selg til å bidra ved utarbeidelse av prosedyrer som berører begge
parter, eller prosedyrer hvor kommunene overtar oppgaver som tidligere har vært oppgaver
for helseforetaket.

Partene etablerer et gjensidig samarbeid hva gjelder kompetansebehov, veiledning og
kompetanseutvikling, jfr. tjenesteavtale nr. 6.

Partene sørger for at elektroniske kommunikasjonsløsninger, videokonferanseutstyr og
lignende tas i bruk der det er mulig og hensiktsmessig, jfr. tjenesteavtale 9.

Partene bærer sine omkostninger selv, der ikke annet er avtalt.

Partene utarbeider en feiies kommunikasjonsplan for informasjon om kommunens tilbud om
døgnopphold for øyeblikkelig hjelp.

Partene plikter å sikre medvirkning fra brukere, fagmiljø og tilltsvalgte i planlegging og
evaluering av driften av de kommunale ø~hjelpsengene.

8. Kontaktpunkter/Kontaktpersoner

Partene oppretter faste kontaktpunkter for dialog om avtalen til bruk dersom det underveis
oppstår behov for slik dialog.
Partène utveksler jevnlig ajourført oversikt over navn, telefon og e-postadr.til disse
kontaktpersonene.

9. Vedlegg

Følgende dokumenter er vedlegg til denne avtalen:
Vedlegg 2: Aktuelle lenker

10. Avvik

Det vises til overordnet samarbeidsavtale mellom foretaket og kommunene når det gjelder
håndtering av awik og uenighet.



11. Varighet, revisjon og oppsigelse

Avtalen trer i kraft fra 01.07.2012 er midlertídig og gjelder frem til...

Partene kan si opp avtalen med ett års oppsigelsesfrist, jf. helse- og omsorgstjenesteloven §
6-5 andre ledd. Dersom avtalen sies opp, skal ny avtale inngås innen det tidspunkt den
oppsagte avtalen løper ut.

Partene er enige om å gjennomgå avtalen jevnlig og sørge for jevnlig rapportering og
evaluering.

Slik gjennomgang skal også omfatte vedlegg I prosedyrer.

Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for avtalen
endres eller erfaringer tilsier behov for dette.

12. Uenighet

Uenighet og tvist etter denne avtalen skal løses etter bestemmelsene i overordnet
samarbeidsavtale mellom xx kommune og helseforetaket.

13. kommunespesifikk del

Fauske kommune og NLSH er enig om etablering av tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig
hjelp i xx kommune fra... ... .. dato med x antall senger lokalisert... .. . ... .

14. Dato og underskrift

Sted og dato: Sted og dato:

,

.1

For XX kommune For Helsefaretaket



Felles anbefalt utkast 3105 - Salten

NLSH helseforetak Fauske kommune

Tjenesteavtale nr 6

mellom

Fauske kommune

og

NLSH HF

om

Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og
informasjonsutveksling og for faglige netterk og

hospitering



1. Parter

Denne avtalen er inngått mellom Fauske kommune (heretter kalt kommunen) og NLSH
helseforetak (heretter kalt helseforetaket).

2.Bakgrunn

Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5, første
avsnitt nr. 6.

3.Formål

Formålet med denne tjenesteavtalen er å klargjøre helseforetakets og kommunens ansvar
og oppgaver i henhold til gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for
faglige nettvèrk og hospitering.

t,

Tjenesteavtalen skal bidra til at partene i fellesskap etablerer gode samarbeidsrutiner på
ovenståendè områder som vil ha betydning for utviklingen av helse- og omsorgstjenesten
fremover qg bidra til å sikre trygge helse- og omsorgstjenester av god kvalitet.

Partene kan ikke ved denne eller andre avtaler innskrenke ansvar eller plikter partene er
tilagt etter lov og forskrifter.

4.Lovgrunnlaget

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr 30
Lov om spesialisthelsetjenester m.m. av 2. juli 1999 nr. 61.

Helse- og omsorgstjenesteloven § 6~2 nr. 6 pålegger avtalepartene å lage opplegg som
ivaretar informasjons- og kunnskapsutveksling. Foretaket må forplikte seg til å tilføre
kommunen kunnskap som er nødvendig for at det skal være forsvarlig med overføring av
pasient/bruker til kommunen

Spesialisthelsetjenesteloven § 6~3 fastsetter spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt
overfor den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Dette omfatter at
spesialisthelsetjenesten skal gi den kommunale helse- og omsorgstjenesten råd, veiledning
og opplysninger om helsemessige forhold som er påkrevet for at den kommunale helse- og
omsorgstjenesten skal kunne løse sine oppgaver etter lov og forskrift.

Det vises for øvrig til regler for taushetsplikt i de ulike tjenestene

Avtalen legger til grunn arbeidsgivers lovfestede ansvar for etter og videreutdanning av egne
ansatte.



5. Kunnskapsoverføring, veiledning og informasjonsutveksling

Partene har gjensidig ansvar for at veiledning knyttet til partenes behandlingsansvar
understøtter et helhetlg pasientforløp, slik at relevant informasjon er tilgjengelig for rett
person til rett tid og på rett sted.

Kommunene og spesialisthelsetjenesten har ulik og komplementær kompetanse. Partene
har et gjensidig ansvar for kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling. Hvordan dette
skal gjøres ved innleggelser og utskrivinger er beskrevet i tjenesteavtalene nr. 2, 3 og 5.

5.1 Partenes forpliktelser:

Partene plikter å etablere og videreutvikle samarbeid hva gjelder gjensidig
kompetanseutvikling, veiledning og informasjonsutveksling. Partene er enige om å bygge
videre på etablerte samhandlingsstrukturer og felles møteplasser.

Helsefaretakets forpliktelser:

NLSH forplikter ti å:
. gi råd, veiledning og opplysninger om helsemessige forhold som er påkrevet for at

den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal kunne løse sine oppgaver etter lov
og forskift. Faglig rådgivning, innenfor forløpsgrupper, beskrives fra NLSH med
responstid innen 48 timer

Kommunes forpliktelse:

xx Kommune forplikter ti å:
. gi råd, veiledning og opplysninger om helsemessige forhold som er påkrevet for at

spesialisthelsetjenesten skal kunne løse sine oppgaver etter lov og forskift.

Partene tar sikte på:

. å kartlegge behov for kompetanseutvikling i egen virksomhet, lage en

kompetanseplan og tiltaksplan for å møte behovene, utveksle informasjon og ha
felles årlig gjennomgang av hverandres kompetansebehov og
kompetanseutviklingstiltak.

. å gjøre kompetanseutviklingstiltak tilgjengelig for den annen part der dette anses

relevant. Partene tilstreber samarbeid om tiltak, der dette vurderes hensiktsmessig,
kvalitativt tilstrekkelig og effektiv.

. Parene skal legge til rette for kompetanseoverføring der behandling gjennomføres av
ambulante team og der det er hensiktsmessig for videre oppfølging av pasienten

. å ta i bruk elektroniske verktøy knyttet til kompetanseutvikling, der dette vurderes
hensiktsmessig, kvalitativt tilstrekkelig og effektivt. Dette gjelder for eksempel
elektroniske kommunikasjonsløsninger, videokonferanseutstyr, e~læring og lignende,
jfr. tjenesteavtale 9.

. Gjøre egne relevante e-Iæringstilbud tilgjengelig for den annen part, og eventuelt å
utvikle lokalt tilpassede e-iæringstilbud ved behov.

. å ha felles årlig gjennomgang av tilgjengelig statistikk om henvisningsrater,
innleggelser, polikliniske konsultasjoner, samt forekomst av sykdom/sykdomsgrupper
etc.



. Arbeide for kvalítetsutviklíng i form av dokumentasjon av faglig praksis og drift,

fremskaffe og kvalitetssikre data til bruk i kunnskapsutvikling når det ligger til rette for
dette.

. Utarbeide rutiner og verktøy for spesialisthelsetjenestens veiledning av personell i

kommunen
. Samordning av legemiddellster mellom nivåene i helsetjenesten, og systemlrutiner

for riktig bruk av legemidler ved definerte tilstander.
. Gjøre egne relevante behandlingsprosedyrer og faglige retningslínjer tilgjengelig for

den annen part, og ved behov tilpasse disse til standardiserte pasientforløp som
utvikles.

. Gradvis utarbeide og implementere retningslinjer for utredning og behandling som

omfatter hele behandlings- og rehabiliteringskjeden.

6 Faglig nettverk, hospitering

Partene er enige om å bygge videre på etablerte samhandlingsstrukturer og felles
møteplasser. Ved opprettelse av nye møteplasser er det vesentlig at avtalte
samhandlingsstrukturer brukes Ufr. overordnet samarbeidsavtale). Dette for å sikre god
oversikt over eksisterende møteplasser (inkL. målgruppe og mandat), likeverd mellom
Partene, god ressursutnyltelseog koordinering av kompetansehevende tiltak.

6.1 Fagnøttverk

Fagnettverk etableres som møteplasser, både internt i egen virksomhet, og på tvers av
spesialíst- og kommunehelsetjenesten, mellom lokale, kommunale og interkommunale
nettverk i regionen. Fagnettverk kan etableres som fysiske og/eller virtuelle møteplasser.
Hensikten er å skape arena for kompetansebygging, erfaringsutveksling, fagutvikling og
kvalitetsarbeid.

Partene plikter til å holde hverandre orientert om faglige nettverk som kan være av betydning
for andre part. Der det er hensiktsmessig etableres felles nettverk mellom kommuner og
NLSH

GOd forankring i respektive fagmiljø og ledelse vii Være av betydning, samt tydelig avklaringav ressurser til koordineringsansvar. ..
Etablering av faglige nettverk med fokus på helhetlig pasientforiøp prioriteres

6.2 Hospitering

Hospitering defineres som et tidsavgrenset opphold på en annen arbeidsplass. Formålet
med hospiteringen er at den som hospiterer skal oppdatere sin fagkompetanse eller lære seg
noe nytt om arbeidsmåter, teknologi, sette ut teori i praksis osv1.

Hospitering foregår ofte i forhold til pasienter med sammensatte behov eller spesielle
utfordringer, ut fra det opplæringsbehovet primær- og/eller spesialisthelsetjenesten har.

Partene har et gjensidig ansvar for å legge til rette for hospitering, ut fra andre parts
forespørsel og behov. Etablering aV faste hospiteringsordninger bør vurderes.

1 Definisjon hentet fra Fafo-rapport 2010:16, Andersen et aL. Kompetanseutvikling gjennom

hospitering.



Partene er enige om at man i fellesskap utarbeider rutiner for hospitering innen
Saltenregionen, der gjensidig hospitering vektlegges. I rutinene bør det også fremkomme en
tydelig kontaktadresse for partenes forespørsler om hospitering.

7 Praksiskonsulentordningen

Praksiskonsulentordningen - PKO - er et nettverk av allmennpraktiserende leger som skal
sikre og styrke samarbeidet mellom sykehusets avdelinger, aiimennpraktiserende leger og
den kommunale helse- og omsorgstjenesten til beste for enkeltpasienten.
Praksiskonsulentene er allmennleger som arbeider i deltidsstillinger inne på sykehus og som
gjennom sin kjennskap til både første- og andrelinjetjenesten prøver å identifisere områder
der samarbeidet ikke fungerer optimalt mellom de to delene av helsevesenet.

Utvikling av ordningen bør vurderes, både geografisk og i henhold til andre yrkesgrupper.

8 Brukermedvirkning:

Parene skal samarbeide om tiltak for å styrke brukernes kompetanse som part i eget
behandlingsforløp, og som medvirker i plan- og tiltaksarbeid.

Parene skal samarbeide om ã styrke de ansattes kompetanse i å involvere bruerne SOm part i
eget behandlingsforløp og som medvirkere i plan - og utviklingsarbeid.
Bruermedvirknng skal anvendes i utvikling av og i kunnskapsformidling.

9 Finansiering

Ansvarsprinsippet legges til grunn for finansiering av tiltak som følger av denne avtalen.
Dette innebærer at partene bærer egne kostnader, med mindre annet er særskilt avtalt, eller
finansiert på annen måte.

Dekning av kostnader for tredje part som involveres i samarbeidet deles likt mellom partene,
dersom annet ikke er fastsatt i lov og forskrift, eller avtaler. Dette kan gjelde kompensasjon til
helsepersonell med avtale med det offentlige, brukere, frivilige/humanitære organisasjoner
eller private tjenesteytere.

10 Avvik

Det vises ti overordnet samarbeidsavtale når det gjelder avvik og håndtering av uenighet.

11. Varighet, revisjon og oppsigelse

Avtalen trer i kraft fra 1.7.2012 og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med ett års
oppsigelsesfrist, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-5 andre ledd. Dersom avtalen sies
opp, skal ny avtale inngås innen det tidspunkt den oppsagte avtalen løper ut.

Partene er enige om å gjennomgå avtalen årlig og sørge for jevnlig rapportering og
evaluering.

Slik gjennomgang skal også omfatte tjenesteavtaler og vedlegg.



I

Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlíge forutsetninger for avtalen
endres eller erfaringer tilsier behov for dette.

13. Kommunespesifikk del

Sted og dato: Sted og dato:

For Fauske kommune For Nordlandssykehuset helseforetak



FeUes anbefalt utkast 3 L 05 - Salten

NLSH Helseforetak Fauske kommune

Tjenesteavtale nr 7

mellom

Fauske kommune

og

Nordlandssykehuset HF

om

samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid



I

1. Parter

Denne avtalen er inngått mellom Fauske kommune og NLSH HF (heretter kalt helseforetaket).

2. Bakgrunn

Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5, første avsnitt
nr. 1.

3. Formål

Samarbeidsavtalen skal legge til rette for at det utvikles felles tiltak for å styrke kunnskap.
Avtalen skal bidra ti at begge parter bidrar inn i praksisutdanningenes volum og innhold, og
sammen påvirke utdanningsinstitusjonene slik at utdanningenes kapasitet og innhold er tilpasset
samfunnets behov. Det skal bygges opp kOlTpetanse hos helse- og omsorgspersonell, og
legges til rette for forskning og innovasjon som understøtter samhandlingsreformens intensjoner.

4. Lovgrunnlaget
l

Spesialisthelseljenesteloven, helseforetaksloven og helse- og omsorgstjenesteloven definerer
partenes ansvar for forskning og utdanning, og samarbeid om disse oppgavene.

Spesialisthelsetjenesteloven definerer også en lovpålagt veiledningsplikt fra
spesialisthelsetjenesten oveifor kommunene, jf § 6-3 i loven. Undervisning og opplæring er
definert som oppgaver i § 3-5, og 3~10, i tilegg til definering av forskning og utdanning av
helsepersonell som lovpålagte oppgaver i §3-8. Helsefaretakslovens § 1 viser også til at
helsefaretakene skal legge til rette for forskning og undervisning.

Helse- og omsorgsljenesteloven slår fast at partene skal samarbeide om forskning, utdanning,
praksis og læretid (§ 6-2). Nærmere bestemmelser om dette, og særlig kommunens plikter,
finnes i lovens kap.8.

I tillegg til det formelle lovgrunnlaget vises det til Helse~ og omsorgsdepartementets
forskningsstrategi (2006-). Denne beskriver departementets sektoransvar for forskning i
helsesektoren, og skisserer departementets mål og strategier på området.

5. Partenes oppgaver

a. Partenes forpliktelser i samarbeidet

Helseforetakets forpliktelser

. Helsefaretaket har en lovfestet plikt til å drive utdanning og forskning i eget helsefaretak

. Helsefaretaket skal stille et gitt antall praksisplasser til studenter i både grunn- og etter-
og videreutdanning fra universiteter og høgskoler, og tilby en kvalitativt god
praksisundervisning som skal være kunnskapsbasert. Det skal likeledes stilles
læreplasser og lærlingeplasser til disposisjon for personer under videregående
utdanning.
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. Helseforetaket skal drive spesialistutdanning av leger og psykologer

. Helsefaretaket skal ivareta og drive klinisk pasientnær forskning som er behovsbasert og

innovativ. Forskningen skal gjøres i nært samarbeid med kommunene der partene ser
det naturlig.

. Helseforetaket skal følge opp Helse Nords forskningsstrategi (2010-2013) og

helseforetakets egen forskningsstrategi, og bidra ti å gjøre disse kjent for kommunene.

Kommunens forpliktelser

. Helse- og omsorgstjenesteloven § 8-3 sier at "kommunen skal medvirke til og

tilrettelegge for forskning for den kommunale helse- og omsorgstjenesten".
Medvirkningsansvaret innebærer at kommunene selv kan initiere eller eventuelt
finansiere forskning. Det vil være en styrke for kommunen å selv ha et aktivt forhold til
forskning i egne tjenester.

. Kommunen har plikt til å medvirke med gode og relevante praksisarenaer til
praksisplasser, lærlingeplasser, undervisning og praktisk opplæring av helsepersonell i
utdanning (herunder videregående- og høyere utdanning og videre- og etterutdanning)

. I tråd med samhandlingsreformens intensjoner må det tilrettelegges for samarbeid
mellom de ulike helseprofesjonene i praksis.

Felles forpliktelser

Fremskaffing av tilgjengelige data fra helseljenestene er, i tilegg til bruk i forskning, også viktig
for styring og utvikling av helseljenesten. Begge parter bør bidra i dette arbeidet.

Kommuner og helsefaretak har et felles ansvar for rekruttering til utdanning av helsepersonelL.

Kommuner og helsefaretak må samarbeide med utdanningsinstitusjonene og bidra til å sikre
tilstrekkelig med praksisplasser og lærlingeplasser av god kvalitet.

Både helseforetak og kommuner deltar i programmer for utdanning av helsepersonelL. For å
bidra til å sikre samhandlingskompetanse samt effektiv ressursbruk bør partene, der det er
naturlig, invitere hverandre til medvirkning i utforming, gjennomføring og deltakelse med
personell i programmene.

Det etableres samarbeidsforum for forskning og innovasjon mellom aktuelle aktører.
Det vurderes å etablere et eget forskningsutvalg i Salten. Utvalget oppgaver kan blant annet
være å gjennomgå aktuelle forskningsprosjekt, være behjelpelig i søknadsprosesser og gi
tilrådning til prosjekter som kommer både kommunene og helseforetaket til gode.

Partene bør samarbeide om felles utdanningsbehov overfor aktuelle høyskoler/universitet, og
innspill om innhold i utdanningene. Videre har partene et ansvar for å tilrettelegge for at
studenter i praksis kan følge pasientforløp på tvers av tjenestenivåene
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6 Brukermedvirkning

Partene forplikter seg tíl å tilrettelegge for
. brukermedvirkning i saker og fora innen forskning, utdanning, praksis og læretid
. brukermedvirkning på praksisarenaer, og arenaer for forskning og innovasjon

7 Varighet, revisjon og oppsigelse

Avtalen trer i kraft fra 1.2.2012 og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med ett års
oppsigelsesfrist, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-5 andre ledd. Dersom avtalen sies opp,
skal ny avtale inngås innen det tidspunkt den oppsagte avtalen løper ut.

Partene er enige om å gjennomgå avtalen årlig og sørge for jevnlig rapportering og evaluering.

Slik gjenhorngangskal også omfatte tjenesteavtaler og vedlegg.

Hver av partene kan kreve avtalen revídert dersom vesentlige forutsetninger for avtalen endres
eller erfaringer tisier behov for dette.

8 Uenighet

Uenighet og tvist etter denne avtalen skal løses etter besternmelsene i overordnet
samarbeidsavtale mellom Fauske kommune og NLSH.

9 Dato og underskrift

Sted og dato: Sted og dato:

For Fauske kommune For Nordlandssykehuset HF
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NLSH Helsefaretak Fauske kommune

Tjenesteavtale nr 8

mellom

Fauske kommune

og

Nordlandssykehuset HF

om

Samarbeid om jordmortjenester

1



1. Parter

Denne avtalen er inngått mellom Fauske kommune og Nordlandssykehuset HF.

2. Bakgrunn

Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5, første avsnitt
nr. 8.

3. Formål

Formålet med avtalen er at gravide, fødende og familien skal oppleve en helhetlig og
sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg.

4. Lovgrunnlaget

Viktig regelverk:
. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr 30
. Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. av 2. juli 1999 nr 61

Partene legger til grunn at intensjonene i samhandlingsreformen og Stortingsmelding nr. 12
(2008-2009) "En gledelig begivenhet, om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og
barselomsorg", samt Helsedirektoratets anbefalinger i veilederen "Kvalitetskrav til
fødselsomsorgen" (2010). Nasjonale faglige retningslinjer for svangerskapsomsorg legges til
grunn ved organisering av tjenesten.

5. Ansvars- og oppgavefordeling mellom NLSH og kommunen

5.1. KOmmunens ansvar og oppgaver:

Ansvars- og oppgavefordeling mellom NLSH og kommunen skal ikke medføre
overføring av spes.h.tj til kommunen.

a) Svangerskapsomsorg til friske gravide til uke 41 +3.
b) Samarbeid med Helsefaretaket om svangerskapsomsorg og oppfølging av

risikogravide
c) Følge seleksjonskriteriene for å identifisere risikogravide.
d) Legge til rette for at gravide får velge om svangerskapskontrollene gjennomføres hos

jordmor, hos allmennlege, eller i en kombinasjon av disse.
e) Tilby jordmortjeneste. Dersom kommunen ikke har egen jordmor tilsatt, må

kommunen kjøpe tjenesten fra annen kommune eller fra helseforetak (eller private?).
I slike tilfeller inngås egen avtale.

f) Informere gravide kvinner om fødetilbud, og dokumentere at slik informasjon er gitt.
g) Oppfølging av mor og barn i barseltiden i samarbeid med helseforetaket med særlig

fokus på de som reiser ut tidlig
h) Ha oppdatert informasjon om barselomsorgen og fødetilbudet
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i) Sikring og vedlikehold av kompetanse hos all personell som er involvert i
svangerskapsomsorg og evt. følgetjeneste inkludert lokale akuttøvelser

j) Legge til rette for at jordmødre har mulighet for hospitering (enten internt i regionene
eller på andre sykehus)

k) Tilrettelegge for at involvert personell kan delta i regionale kurs om
svangerskaps/fødselsomsorg og i lokale kurs arrangert av helseforetaket

I) Legge til rette for deltakelse på samhandlingsarena
m) Kommunen skal informere den fødende kvinnen om at hun skal ha med Helsekort for

gravide, Ultralydskjema, blodprøvesvarene, Seleksjonsskjema

5.2. Helseforetakets ansvar og oppgaver:

a) Følge seleksjonskriteriene for å identifisere risikogravide.
b) Oppfølging og overvåking av risikogravide i samarbeid med kommunehelsetjenesten.
c) Tilby individualisert fødsel- og barselomsorg fram til utskrivningstidspunkt til friske

fødende og. risikofødende.
d) Sikre en trygg overgang fra sykehuset ti hjemmet. Helsestasjon skal varsles når det

er nødvendig for å sikre et godt forløp videre.
e) Utarbeide rutiner i samarbeid rred helsestasjon og sikre at disse er kjent og fØlges.

Trygt tilbud også ved tidlig hjemreise i. helger og høytid. Ved behov for ekstra
oppføiging av barselkvinnen, tar helseforetaket direkte kontakt med
helsestasjon/kontaktperson i forkant av utskrivningen.

f) Ha oppdatert informasjon om fødetilbudet.

g) Kompetanseutvikling, undervisning og veiledning ovenfor kommunene (jfr
tjenesteavtale 6). Ved lnternundervisningl'akuttdager" inviteres kommunale
jordmødre/ieger/ helsesøstre til å delta.

h) Tilrettelegge for at jordmødre fra primærhelsetjeneste har mulighet for hospitering
hvor praktisk øving og deltakelse i vanlig drift i fødeavdelingen inngår.

i) Invitere til deltakelse på lokale og regionale kurs, akutt~øvelserog årlige
samhandlingsarenaer.

j) Ha rutiner for transport av fødende og nyfødte
k) Ha rutiner for opphold i nærheten av fødested for selekterte kvinner i påvente

avfødsel. Ved utrE¡ise skal kvinnen ha med seg epikrise fra sykehusopphold
(oppiysning om barnet inngår i epikriSel')

I) Har ansvar for

a. Oppstart amming
b. Legeundersøkelse av nyfødt

c. Nyfødtscreening

d. Hørselsscreening

e. Informere foreldre ved spesielle ting som krever ekstra oppfølging for eksempel
ved ikke tilfredsstilende vektøkning hos nyfødt, blodprøvetaking

Fram til utskriveise.

5.3. Helseforetak og kommunen skal samarbeide om:

a) Informasjon om fødetibudet i regionen til kvinnen og familien
b) Følge seleksjonskriteriene for å identifisere risikogravide.
c) Oppfølging av mor og barn de første dagene etter fødseL.
d) Ansvarlig kontaktperson i helseforetak og kommune (koordinator)
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e) medisinsk ansvar ved svangerskçipsomsorg, fødestue, barsel

f) etablere samhandlingsarena med møte mellom nivåene minst en gang i året
g) Tilrettelegge for elektronisk informasjonsutveksling; jfr. overordnet samarbeids, og

tjenesteavtale nr 9, samarbeid om IKT-Iøsninger lokalt
h) Organisering av barsel perioden med særlig fokus på tidlig hjemreise.
i) Gjøre relevante behandlingsprosedyrer og faglige retningslinjer tilgjengelig for den

annen part og ved behov tilpasse disse til standardiserte pasientforløp
j) Utarbeide felles rutiner/ retningslinjer jfr pkt 5. 7 i denne avtalen.:

a. oppgaver og ansvar for prehospitale tjenester

Partene er enige om at ansvarsprinsippet gjelder ved finansiering av de forhold som reguleres i
denne avtalen. Dette innebærer at kommunen og helseforetaket bærer egne kostnader i
henhold til lovfestet ansvars- og oppgavedeling, dersom ikke annet er særskilt avtalt.

Partene er enige om at jordmor som hovedprinsipp skal ha en arbeidsgiver. Partene kan ved
behov leie/kjøpe jordmortjenester hos hverandre i henhold til særskilt avtale.

5.4. Fødestuer

Der det er etablert fødestuer inngås egen avtale mellom vertskommunen og helsefaretaket, som
vedlegg til denne avtalen.

5.5. Følgetjeneste

i henhold til Oppdragsdokumentet for 2012, skal Nordlandssykehuset HF inngå
samarbeidsavtaler om ledsagertjeneste for fødende i kommuner med mer enn 1.5 times
transport til fødeinstitusjon. For kommuner som mener beregningen gir urimeligheter for den
fødende, tas det opp kommunespesifikke drøftinger om dette.
Kommunen formulerer dette i kommunespesifikk del av denne avtalen.

5.6. Brukermedvirkning
Tjenester som følger av denne samarbeidsavtalen skal sikre og styrke brukèrnes
interesser. Brukere skal involveres i utvikling av tjenester etter denne avtalen, jfr. også
Overordnet samarbeidsavtale

. Det vises til overordnet samarbeidsavtale

5. 7. Rutiner

Partene skal i samarbeid utarbeide følgende rutiner: HFet skal ta initiativet. Disse vedlegges
denne avtalen, fortløpende når disse er ferdigstilt.

a) Ferieawikling/tjenesten under høytider/helligdager;

b) Ansvarsforhold når jordmor/lege ledsager en fødende i en akutt situasjon for
kommuner sOm ikke har inngått avtale om følgetjenester inkludert retur

c) Håndtering av nyfødtscreening

d) Håndtering av gulsott

e) Håndtering av àmmeproblemer
f) Seleksjon av fødende

g) Transport av nyfødte og fødende
h) Samtidighetskonflikter

i) Tilkallng/bestillng av ambulanse
j) Opphold i nærheten fødested for selekterte kvinner i påvente av fødsel
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k) H~ndtering av akutte situasjoner

I) Organisering av tilbudet til kvinner med minoritetsbakgrunn/asylsøkere
m) Oppfølging av premature barn
n) Oppfølging av psykiske syke/rusavhengige gravide

o) Tydelig ansvarsfordeling ved overføring mellom kommune og Helsefaretak

6. Awik

Det vises til overordnet samarbeidsavtale når det gjelder awik og håndtering av uenighet.
Skjema for awiksmelding med tydelig adressat er vedlegg til avtalen.

7. Varighet, revisjon og oppsigelse

Avtalen trer i kraft fra den er underskrevet og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med
ett års oppsigelsesfrist, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 6~5 andre ledd. Dersom avtalen
sies opp, skal ny avtale inngås innen det tidspunkt den oppsagte avtalen løper ut.

Når veileder i barsel omsorg foreligger gjennomgås avtalen med tanke på justering.

Slik gjennomgang skal også omfatte tjenesteavtaler og vedlegg.

Partene skal fortløpende sørge for rapportering av hendelser og evaluering.

Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for avtalen endres
eller erfaringer tilsier behov for dette.

8. uenighet

Uenighet og tvist etter denne avtalen skal løses etter bestemmelsene i overordnet
samarbeidsavtale meiiom Fauske kommune og NLSH HF.

9. Kommunespesifikk del

10. Dato og underskrift

Sted og dato: Sted og dato:

For Fauske kommune For Nordlandssykehuset helseforetak
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Felles anbefalt utkast 3105 - Salten

Helse helseforetak Fauske kommune

Tjenesteavtale nr. 9

mellom

Fauske kommune

og

Nordlandssykehuset HF

Om

Samarbeid orn IKT -løsninger lokalt



1. Parter

Denne avtalen er inngått mellom Fauske kommune og Nordlanssykehuset HF

2. Bakgrunn

Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5, første
avsnitt nr. 9.

3. Formål

Gjennom denne avtalen forplikter partene seg gjensidig til å videreføre og utvikle
samarbeidet ved bruk av IKT - systemer. Samarbeid om IKT-Iøsninger og utviklingen av IKT-
systemer lokalt er av stor betydning for å få til god samhandling.

Formålet er å sikre:
- at utviklingen innenfor bruk av IKT- løsninger er framtidsrettet

- at meldinger med korrekt innhold kommer frem til riktig mottaker til riktig tid
- at videokonferanse utstyr kan benyttes ved behov

Avtalen skal bidra til:
. Enkel og rask tigang til pålitelig pasientinformasjon
. Bruk av standardiserte elektroniske meldinger mellom partene

. At partene legger til rette for og følger opp at informasjonsutveksling ved
meldingsutveksling og ved bruk av video~systemer foregår sikkert og i tråd med
lovverk, retningslinjer og andre avtaler

. At informasjonsutvekslingen omfatter alle relevante offentlige parter, inkludert private
som har avtale med det offentlige, eks. fastleger, fysioterapeut, private spesialister og
apotek

4. Brukermedvirkning

Tjenester som følger av denne samarbeidsavtalen skal sikre og styrke brukernes
interesser. Brukere skal involveres i utvikling av tjenester etter denne avtalen, jfr. også
Overor~net samarbeidsavtale pkt. 3.

5. Lovgrunnlaget

5.1 Lovtekst

Partene forplikter seg gjennom denne avtalen, retningslinjer, veiledere og praksis å oppfylle
krav og forpliktelser som følger av lov og annet nasjonalt og eller regional regelverk. Partene
skal gjøre egne ansatte kjent med relevant lovverk og relevant innhold i disse. Særlig viktige
bestemmelser finnes i:

. Lov om helsepersonell m.v av 2. juli 1999 nr 64

. Lov om pasient og brukerrettigheter av 2. juli 1999 nr 63

. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr 30

. Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. av 2. juli 1999 nr 61

. Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger av 18. mai 2001 nr 24



Listen er ikke uttømmende og partene skal være oppmerksom på annet lovverk som vil være
relevant for den enkelte tjeneste og samarbeid om IKT-Iøsninger samt endringer i lovverket.

Partene skal ha særlig fokus på at bruk av IKT-tjenester skal sikre pasientenes rettigheter,
taushetsplikt og personvern.

Partene skal ha etablert systemer og organisering som skal ivareta informasjonssikkerheten.
Partene skal dokumentere egen informasjonssikkerhet og gi hverandre opplysninger som er
nødvendige for å ivareta informasjonssikkerheten.

5.2 Særlige relevante forskrifter
. Forskrift om tekniske funksjonskrav til kommunikasjons-teknisk utstyr som inngår i

helsetjenestens kommunikasjonsberedskap. (2000-12-20)
. Norsk pasientregisterforskriften, NPR. Forskrift om innsamling og behandling av

helseopplysninger i Norsk pasientregister (Norsk pasientregisterforskriften) (2007-12-
07)

. Journalforskriften

. Forskrifter til.helse- og omsorgstjeneste loven

. Personopplysningsforskriften (Forskrift om behandling av personopplysninger) (2000-
12-15)

. Helseinformasjonssikkerhetsforskriften. Forskrift om informasjonssikkerhet ved

elektronisk tilgang til helseopplysninger i behandlingsrettede helseregistre (2011-06-
24)

5.3 Relevante veiledere

. Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren (Normen)

Virksomheter med tilknytningsavtale med Norsk Helsenett, har ved avtale bundet seg
til å overholde krav gitt i Normen. (Omtaler bL.a. personvern, informasjonssikkerhet,
databehandlingsansvar og elektronisk kommunikasjon.)

. Helsedirektoratet: Krav ti elektronisk meldingsutveksling

Dokumentet gil" en oversikt over de mest sentrale kravene/forholdene som må være
på plass hos en aktør for at elektronisk meldingsutveksling skal være forsvarlig.
Se vedlegg 1. Dokumentet omtaler noen juridisk bindende krav gitt i Normen, samt
noen krav som el" veiledende inntil annet blir bestemt av myndighetene. (trolig i 2013)

· KITH: Veiledende retningslinjer for bruk av pleie- og omsorgsmeldinger (ELlN-k
meldinger).

. Norsk Helsenett sine krav for bruk av NHN-video

. Helsedirektoratet: Volven (kodeverk for elektroniske meldinger)

Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til
helsetjenestens felles metadatagrunnlag, herunder kodeverk, klassifikasjoner, termer,
begrepsdefinisjoner, datadefinisjoner, m.m.

. "Bruk av eleKtronisk henvisning og epikrise for allmennleger og helsepersoneii i

spesialisthelsetjenesten". Veileder utgitt av Helsedirektoratet.
. "Sjekkliste for avvikling av papirmeldinget'. Utgitt av Helsedirektoratet

6. Vedlegg

Følgende dokumenter er vedlegg til denne avtalen:
. Vedlegg 1: Helsedirektoratet: Krav ti elektronisk meldingsutveksling; 12 krav til

organisatoriske forhold og 12 krav til tekniske forhold



. Vedlegg 2: Standard meldingskjede med meldinger som skal brukes ved elektronisk

kommunikasjon. Vedlegget utarbeides i et samarbeid mellom helseforetak og
kommunene, og som en del av prosjektet med å etablere konkret elektronisk
meldingsutveksling,

. Vedlegg 3: Oversikt over standard meldingsflyt mellom helseforetak og kommunen.

Vedlegget utarbeides i et samarbeid mellom helseforetak og kommunene, og som en
del av prosjektet med å etablere konkret elektronisk meldingsutveksling.

. Vedlegg 4: Anbefalinger for tilrettelegging ved bruk av videokonferanseutstyr

Endringer i vedlegg skal dateres og regnes som del av denne avtalen. Nye vedlegg skal
dateres, nummereres og regnes som del av denne avtalen.

7. Ansvar og forpliktelser ved samhandling om IKT. løsninger

7.1 Samhandling generelt

Partene forplikter seg ti å legge til rette for elektronisk samhandling i egen virksomhet:
. Legge til rette for utvikling av framtidige elektroniske samarbeidsløsninger. Dette kan

være tilgang til hverandres kvalitetssystemer, felles web sider, e-Iæringskurs og annet
. Oppgradere programvare i samarbeid med partner

. Ta i bruk entydig felles adressesystem (tjenestebasert adressering)

7.2 Samhandling ved hjelp av meldingsutveksling

7.2.1 Partene plikter å legge til rette for bruk av elektronisk meldingsutveksling mellom
partene slik at tilbudet blir tilgjengelig og av god kvalitet.
Elektronisk meldingsutveksling omfatter alle meldingstyper som sendes mellom alle
journalsystem i helsetjenesten.

7.2.2 Xx kommune forplikter seg til å ha vedtatt oppstart av arbeidet med innføring av
elektronisk meldingsutveksling i helse - og omsorgstjenesten innen utgangen av 2013

7.2.3 Yy helsefaretak forplikter seg, når kommunen tar kontakt, å legge til rette for
kommunen som kommunikasjonspartner. Tilretteleggingen for elektronisk
kommunikasjon skal skje i alle klinikker i HF som utveksler informasjon med
kommunene, og skal gjelde alle meldingstyper definert for partene.

7.2.4 Partene forplikter seg også til:
. A følge normen og anbefalinger gitt i nasjonale veiledere
. A oppfylle "Krav til elektronisk meldingsutveksling"

Helsedirektoratet 1. desember 2011
Vedlegg 1: 12 krav til organisatoriske forhold og 12 krav til tekniske forhold

. A delta i Prosjekt FUNNKe - et implementeringsprogram for elektronisk utveksling
av helseopplysninger

7.2.5 Partene forplikter seg til å følge "Standardprosedyrer for elektronisk kommunikasjon
mellom kommuner og helseforetak" .
. Standardprosedyrene skal være identiske mellom alle kommuner og helseforetak

i Helse Nord.
. Utforming og endring av Standardprosedyrer vedtas i Samarbeidsorgan ved hvert

helseforetaklkommuner. Eventuelle endringer tas opp i samme organ.
- Prosjekt FUNNKe utarbeider forslag til Standardprosedyrer



. Standardprosedyrer skal omhandle følgende
- Standard meldingskjede med meldinger ((mye)) vedlegg 2 og 3 )

utarbeidet med referanse til "KITH: Retningslinjer for bruk av PLO meldinger"
(se også tjenesteavtale nr. 5)

- Rutiner for å håndtere nedetid og melding til kommunikasjonspartnere om feil
på den elektroniske meldingstjenesten

- Rutine for dialog/manuell dokumentbehandling ved utilsiktet
nedetid/feilsituasjon

- Rutiner for avvikshåndtering med hensyn til samhandlingsrutiner, hvor meldes

det, hvem behandler avvikene
- Rutiner for å håndtere feilsendte meldinger og meldinger på ukjente pasienter

(pasienter som ikke mottar/ikke skal motta kommunale tjenester)
- Rutiner for dialog om saker som må avklares raskere mellom

kommunikasjonspartnere enn satt responstid

7.3 Samhandling ved hjelp av videokommunikasjon (VK)

7.3.1 Partene plikter å samarbeide om utvikling og bruk av videokommunikasjon, slik at

tibudet blir tilgjengelig og av god kvalitet.

Tilbudet kan omfatte videokommunikasjon brukt som et administrativ, et
kompetansebyggende eller et klinisk verktøy.

7.3.2 Helsefaretaket forplikter seg til å utvikle og tilby kommunen kliniske tjenester over VK
i samarbeid med kommunen
. Fra 1. januar 2013 i Bodø kommune

. Fra 1. januar 2014 i resten av Salten-kommunene

7.3.3 Partene forplikter seg blant annet til å
. Utarbeide planer for bruk av videokommunikasjon som klinisk verktøy

. Utarbeide planer for bruk av videokommunikasjon som kompetansebyggende
verktøy

7.3.4 Ved avtalt bruk av videokommunikasjon, legge til rette for (se vedlegg 4):
. Nødvendig infrastruktur med VK~utstyr (fast rom eller mobilt utstyr)
. Sikker kommunikasjonsvei

. Kvalitetssikret VK-utstyr

8. Utgifter

Med mindre annet følger av lov eller forskrift eller avtale mellom partene, dekker partene sine
egne utgifter som følge av denne avtalen

9. Avvik

Det vises til overordnet samarbeidsavtale når det gjelder håndtering av avvik.

10. Uenighet

Uenighet og tvist etter denne avtalen skal løses etter bestemmelsene i overordnet
samarbeidsavtale mellom XX kommune og yy HF.



11. Varighet, revisjon og oppsigelse

Avtalen trer i kraft fra 1.7.2012 og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med ett års
oppsigelsesfrist, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-5 andre ledd. Dersom avtalen sies
opp, skal ny avtale inngås innen det tidspunkt den oppsagte avtalen løper ut.

Partene er enige om å gjennomgå avtalen årlig og sørge for jevnlig rapportering og
evaluering.

Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for avtalen
endres eller erfaringer tilsier behov for dette.

12. Dato og underskrift

Sted og dato: Sted og dato:

For Fauske kommune
Ordfører

For Nordlandssykehuset HF



Tjenesteavtale nr 9: Samarbeid om IKT - løsninger lokalt

Vedlegg 1: dd

I Helsedirektoratet 1. desember 2011: Krav til elektronisk meldingsutveksling

Organisatoriske krav

1. Virksomheten skal ha inngått avtale om tilknytning med Norsk Helsenett SF for
elektronisk kommunikasjon av helse- og personopplysninger over helsenettet.

2. Virksomheten skal ha etablert en kommunikasjonsløsning I meldingstjener som er
underlagt virksomhetens databehandleransvar.

3. Alle meldingstypene som tas i bruk av virksomhetene skal være testet og godkjent av
det nasjonale standardiseringsorganet for meldinger.
Virksomheten skal ha prosedyrer som sikrer en oppdatert oversikt over hvilke
meldinger og meldingsversjoner som virksomheten skal kunne sende og motta.

4. Virksomhetens prosedyrer for bruk av og håndtering av de ulike meldingene skal
følge anbefalinger til nasjonale retningslinjer.

5. Virksomheten skal síkre at elektroniske meldinger som mottas, kommer frem til riktig
mottaker i egen virksomhet så raskt som mulig.
Virksomheten skal sørge for at meldingen følges opp av den som har overtatt
ansvaret ved ferieawikling og annet fravær. Virksomheter som ì perioder holder

stengt, må ved behov sørge for å varsle fravær til aktuelle kommunikasjonspartnere I
samhandlingspartnere.

6. Virksomheten skal utarbeide prosedyrer for overvåkning av meldingstrafikk.
Prosedyrene skal sikre at virksomheten har definert hvem som har ansvar for å
overvåke meldingstrafikken, og at vedkommende har fått nødvendig opplæring.

7. Virksomheten skal ha tilgjengelig tistrekkelig kompetanse for feilsøking.
Virksomheten skal gjøre samhandlingsparter kjent med hvem som kan kontaktes i
forbindeise med feilsøking. Virksomheten skal sørge for at vedkommende
kontaktinformasjon er kjent for samhandlingsparter.

8. Virksomheten skal i prosedyrer definere hvordan awík, for eksempel manglende eller
negative kvitteringsmeldinger, skal følges opp. Prosedyren skal beskrive hvordan
samhahdlingsparten skal varsles via telefon, faks og/eiier e-post.

9. Virksomheten skal sørge for brukerstøtte for meldingsutveksling, og skal påse at det
er klart for brukerne hvor de kan henvende seg ved behov for brukerstøtte.

10. Virksomheten skal ha klargjort hvordan henvendelser til brukerstøtte skal følges opp,
herunder henvendelser som krever involvering av flere virksomheter /
samhandlingsparter. Hvem som har ansvaret for oppfølging av henvendelsene skal
være tydelig presisert.

11. Virksomheten skal sikre at alle som gis adgang til å sende og motta meldinger og til å
drifte systemer for elektronisk meldingsutveksling, har tilstrekkelig kunnskap til å
bruke systemene og til å ivareta personvern og informasjonssikkerhet.

12. Virksomhetene skal gjennomføre risikovurdering i forbindelse med elektronisk
meldingsutveksling, både før oppstart og ved endringer som har betydning for
informasjonssikkerheten.

Tjenesteavtale nr 9: Samarbeid om IKT -løsninger lokalt

Vedlegg 1: fortsettelse

Tekniske krav



13. Virksomheten skal anskaffe og installere virksomhetssertifikat for virksomheten og
den enkelte bruker som benytter personlige kvalifiserte sertifikater når det er krav om
det.

14. Virksomheten skal påse at informasjon om egne sertifikater er gjort tilgjengelig i NHN-
Adresseregister.

15. Virksomheten skal ha prosedyrer for å fornye sertifikatene og oppdatere
informasjonen i NHN-Adresseregister.

16. Virksomheten skal ha registrert - og skal løpende oppdatere - adressen til egne
tjenester eller personer i NHN-Adresseregister. Virksomheten skal ha prosedyrer for
dette.

17. HER-id skal benyttes ti å identifisere avsender, mottaker og kopimottaker for alle
elektroniske meldinger.

18. Virksomheten skal bruke ebXML - rammeverket.
19. Alle meldingstyper som tas i bruk av virksomhetene skal være testet og godkjent av

det nasjonale standardiseringsorganet for meldinger.
Virksomheten skal sikre at det gjennomføres forløpstesting ved: /

Oppgradering som får konsekvenser for andre samhandlingsparter
Innføring av nye eiektroniske meldinger
Endring av eksisterende meldinger

20. Virksomheten skal påse at presentasjonen (viSningen) av innholdet i meldingen er
riktig hos avsender og mottaker.

21. Virksomheten skal sørge for at den tekniske løsningen sender og mottar
transportkvitter på alle meldinger.

22. Virksomheten skal sende og motta applikasjonskvittering på alle meldinger.
23. Virksomheten skal ha teknisk løsning for overvåkning av elektroniske meldinger.
24. Virksomheten skal definere hvordan meldingen skal sendes på nytt til mottaker ved

feil i forbindelse med meldingsoversendelse.

Tjenesteavtale nr 9: Samarbeid om IKT - løsninger lokalt

Vedlegg 2: dd

Prosjekt FUNNKe. Gro Wangensteen, UNN og Line Nordgård Tromsø kommune, notat mars 2012:

Standard melding$kjede med meldinger som skal brukes ved elektronisk
kommunikasjon

Beskrivelsen av kommunikasjonen er hentet fra tjenesteavtale nummer 5 pkt 4.

Tekst i vedlegg 2 utgår og erstattes med ny tekst, jfr avtalens pkt 5.



1. Mens pasienten er til behandling i spesialisthelsetjenesten

Helseforetakets ansvar og oppgaver

1. Sende melding til aktuell instans i kommunen Helseopplysning ved søknad innen 24
timer etter innleggelse, eller innen 24 timer etter at det avdekkes at pasienten vil ha
forventet/endret behov for kommunale tjenester etter utskriving. Telefonkontakt kan
erstatte skriftlig tidligmelding. Meldinger, sendt og mottatt, skal dokumenteres av begge
parter.
For pasienter med tjenester i kommunen fra før innleggelsen, sendes umiddelbart etter
innleggelsen meldingen Innlagt pasient

2. Formidle kontaktinformasjon til kommunens helse- og omsorgstjeneste.
3. Vurdere og beskrive pasientens funksjonsnivå og forventet hjelpebehov, herunder

vurdere om pasienten har forventet behov for rehabiliteringstjenester ved utskriving. Bistå
pasienten ved søknader om tjenester pasienten har behov for. Helseopplysning ved
søknad brukes som vedlegg til egensøknad.
For pasienter med særlig omfattende problemstillinger er det viktig å starte planlegging
av utskriving tidlig:

a. avtale samarbeidsmøte (evt. via telefontvdeokonferanse) med pasient, pårørende og kontaktperson fra
kommunen for å avklare ansvarsforhold, utveksle nødvendig informasjon og planlegge videre forløp.(
FOte$pøtsef) Plan for utskriving skal dokumenteres i journal. Planen Overleveres også pasienUpårørende, og
sendes til medvirkende i kommuneheisetjenesten

b. medvirke ti etablering av ansvarsgruppe i samråd med pasienten og kommunen, dersom dette anses som

nødvendig

c. informere pasienten om retten til koordinator og individuell plan, og medvirke til at denne utformes, eller arbeid
igangsettes, dersom pasienten og kommunen samtykker

d. innenfor psykisk helsevern skal institusjonen som hovedregel igangsette arbeid med individuell plan, dersom

pasienten og kommunen samtykker. Dette gjøres i samarbeid med andre tjenesteytere for å bidra til et helhetlig
pasienttilbud. For pasienter som ikke samtykker ti individuéll plan, men som åpenbart har behov for
samordnende tjenéster, må hjelpen likevei koordineres. For pasienter som skrives ut til tvunget ettervern skal
individuell plan utarbeides \

4. HF skal bistå med å kartlegge pasientens behov for hjelpemidler ved utskriving, i dialog
med pasient, pårørende og kommunen.

Kommunens ansvar og oppgaver

5. Etablere et system for mottak av meldinger fra helseforetaket som inkluderer

meldingsbekreftelse.(Hva gjelder her?: applikasjonskvittering eller bekreftelse på mottatt
melding (Forespørsel?)

6. Etablere koordinerende enhet og gjøre den kjent for helseforetaket (Forespørsel).
7. Oppnevne kontaktperson/koordinator. (Forespørsel).

Tjenesteavtale nr 9: Samarbeid om IKT -løsninger lokalt

Vedlegg 2: fortsettelse

8. Kontakte behandiende enhet straks etter mottatt melding om innlagt pasient med antatt
hjelpebehov etter utskriving, for bL.a. å melde fra om pasientens funksjonsnivå før
sykehusinnleggelse, dersom dette er kjent. Innleggelsesrapport

9. Avklare pasientens omsorgs- og hjelpebehov etter utskriving i dialog med pasient,
institusjonspersonale og eventuelt pårørende.

10. Delta i samarbeidsmøte etter nærmere avtale. (Forespørsel og Svar på forespørsel).
11. Koordinere de kommunale tjenestene, eventuelt gjennom å opprette

ansvarsgruppe/samarbeidsgruppe eller igangsette arbeid med individuell plan.
(Forespørsel og Svar på forespørsel).



12. Gi beskjed om kommunen kan ta i mot pasienten, og fra hvilket tidspunkt. (Forespørsel
og Svar på forespørsel).

2. Nâr pasienten er utskrivningsklar

Helseforetakets ansvar og oppgaver

1. Avgjøre om en pasient er utskrivningsklar.
2. Så tidlig som mulig gi melding om utskrivningsklar pasient til kommunen

(utskrivningsklare pasient). Varsling om utskrivningsklar pasient med kortere
oppholdstid, herunder for pasient som er henvist til medisinsk vurdering, skal skje straks
utskrivingstidspunkt er avklart. I tillegg til utskrivningsklar pasient skal det klart framgår
hvilke vurderinger og konklusjoner som er gjort i henhold til kriteriene for vurdering om
pasienten er utskrivningsklar. Disse skal sendes i Helseopplysning ved søknad.

3. Melding om utskrivningsklar pasient skal utformes slik at det klart framgår hvilke
vurderinger og konklusjoner som er gjort i henhold til kriteriene for vurdering om
pasienten er utskrivningsklare

4. Dersom situasjonen endrer seg slik at pasienten ikke lenger er utskrivningsklar, skal
kommunehelsetjenesten informeres uten ugrunnet opphold. Avmelding
Utskrivningsklar pasient. For utskrivningsklare pasienter som får behov for kortvarig
spesialisert behandling i ventetiden for utskrivning, informeres kommunen uten ugrunnet
opphold. Når pasienten igjen er utskrivningsklar, skal dette meldes på nytt til kommunen.

5. Beregningen av antall utskrivnin.gsklare døgn stoppes midlertidig inntil pasienten er
utskrivningsklar igjen. Dette skal dokumenteres.

Kommunens ansvar og oppgaver

6. Omgående følge opp melding om utskrivningsklar pasient fra spesialisthelsetjenesten og
eventuelle søkn;aderfra p;asienten, straks gi beskjed ti helseforetaket om og når
kommunen kan ta i mot pasienten Forespørsel, og iverksette planlegging og etablering
av tjenester i kommunen.

7. Sørge for at utskrivningsklare pasienter overføres til rett kommunalt omsorgsnivå så snart
Som mulig etter at de er vurdert som utskrivningsklare.

rjenesteavtale nr9: $amarbejd om ¡Kr - løsninger lokalt

Vedlegg 2: fortsettelse

8. Informere pasient og kontaktperson i behandlende enhet om kommunal saksgang og
vedtak som har betydning for pasientens utskriving.

9. Kommunen kontrollerer at pasienten oppfyller de avtalte kriteriene for utskrivningsklare
pasienter, jf denne avtalens pkt 4.2 a~e.

10. Ved faglig uenighet tas det kontakt med behandlende lege ved helseforetaket for å få
diskutertavklart denne.

3. Nâr pasienten skrives ut/tilbakeføres fra spesialisttjenesten etter
in nleggelse/vu rdering

Helseforetakets ansvar og oppgaver



1. Varsle aktuell instans i kommunen og/eller pårørende om at pasienten skrives ut etter
innleggelse eller poliklinisk vurdering. Dette skal dokumenteres av begge parter.
Utskrevet pasient.

2. Epikriser og fagrapporter:

a) Epikriser sendes fra sykehuset i tråd med Forskrift om pasientjournal § 9 og

Helsepersonelloven § 45.

b) Medisinske opplysninger og eventuelle fagrapporter som er avgjørende for
umiddelbar oppfølging i kommunen følger pasienten ved utskrivning. For eksempel ø-
hjelps vurderinger i tilfeller hvor pasienten ikke blir innlagt. Resultater fra prøver eller
annen informasjon som ikke foreligger ved utskrivning, ettersendes straks de
foreligger. Medisinsk ansvarliges vurdering og anbefalinger sendes sammen med
opplysningene.

c) Epikrise, eller medisinske opplysninger og eventuelle fagrapporter sendes til aktuell
kommunal instans som har ansvar for oppfølging dersom pasienten ikke motsetter
seg dette. Kopi av lege epikrise og polikliniske notat samt Epikrise sykepleie

d) Ved utskriving til hjemmet eller institusjon sendes epikrise til pasientens fastlege
senest innen en uke, og raskere dersom oppfølging er påkrevd før det er gått en uke.

e) Epikrise skal i tillegg sendes til innleggende lege og til pasienten.
3. Gi tistrekkelig informasjon til at kommunen kan iverksette eller videreføre individuell plçm.
4. Sende nødvendige resepter med pasienten. For å hindre avbrudd i iverksatt behandling,

må sykehuset sikre at pasienten får med seg tilstrekkelig mengde av nødvendige
medikamenter og utstyr inntil pasienten selv (evt. med kommunens hjelp) kan skaffe seg
medikamentene.

5. Rekvirere pasienttransport tilpasset pasientens situasjon.

Behandlende lege vurderer om det er medisinsk nødvendig med ledsager under
transport.
Ved transport til privat hjem gjelder ansvaret inntil pasienten har kommet inn i hjemmet.
Ved transport til kommunal institusjon, overføres ansvaret til kommunen når pasienten er
tatt imot av institusjonspersonalet.

Kommunens ansvar og oppgaver

6. Forsvarlig mottak av pasient hjemme eller i kommunal institusjon.
7. Oppfølging av de vedtak som er gjort av kommunen.
e. Opprette koordinator og eventuell videreføring av etablerte ansvarsgrupper /individuell

plan.
Tjenesteavtale nr 9: Samarbeid om IKT -løsninger lokalt

Vedlegg 3: dd

Prosjekt FUNNKe. Gro Wangensteen, UNN og Line Nordgård Tromsø kommune, notat mars 2012:
Tekst i vedlegg 3 utgår og erstattes med ny tekst, jfr avtalens pkt 5.

I Skjematisk oversikt over meldingsflyt mellom HF og kommune

Kommune PLO Sjukehuset

Dersom pasienten har
kommunale tjenester

E
Dersom pasienten har
kommunale tjenester



Til bruk ved interaktiv
samhandling rundt
pasienten

Kommunen svarer på
når Utskrivingsklar pas
kan tas i mot

Vedlegg 4: dd

)

E

E

E

E

E

E

E

E

Ved avtalt bruk av videokommunikasjon, legge til rette for:

)

Sendes innen 24 timer

dersom pasienten
trenger kommunale
tjenester etter

utskrive Ise 

Til bruk ved interaktiv
samhandling rundt

pasienten
ved behov for nye eller
endrede tjenester fra
kommunen

)

Når ferdigbehandlet og
kommunen ikke kan ta i
mot pasient

Dersom pasienten likevel
IKKE er ferdigbehandlet

Den dagen PaSienten
skrives ut av sjukehus

Epikrise: Den dagen ~
pasienten skrives ut av
Sjukehus eller nOen tid
etter
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. Sikre kommunikasjonsveien

Anbefalt tilrettelegging for bruk av videokonferanseutstyr

. Nødvendig rom med VK-utstyr - evt nødvendig mobilt utstyr
o Med nødvendig tilleggsutstyr

Ekstra kamera, PC, dokumentkamera, videoopptaker, ekstra tikobling for eksternt
medisinsk utstyr



o Bruke NHN sitt videonett
Oppfylle NHN sine krav for bruk av NHN-video 1

o Bruke datanett med høy kvalitet

o Konfigurere VK-enhet med sterke passord, adgangskontroll, kryptering

. Kvalitetssikre VK-utstyr
o NHN sine minimumskrav for modell og versjon
o Tjenesten sitt krav ti skjermoppløsning og kvalitet
o Holde VK-utstyr oppdatert

Softare-versjon
Skifte ut enhet etter behov

. Livslengdespesifikasjon, operasjonell leasing, leasing, leieavtaler

. Kompetanse
o Ha support og feilretting lokalt
O Tilby opplæring lokalt

. Ha alternativ prosedyre for gjennomføring av tjenesten

Tjenesteavtale nr 9: Samarbeid om IKT - iØsninger lokalt

Vedlegg 5: dd

I Elektroniske lenker til veiledere i pkt 4.3

. Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren (Normen)

ww.normen.no
Virksomheter med tilknytningsavtale med Norsk Helsenett, har ved avtale bundet seg
til å overholde krav gitt i Normen. (Omtaler bL.a. personvern, informasjonssikkerhet,
databehandlingsansvar og elektronísk kommunikasjon.)

. Helsedirektoratet: Krav til elektronisk meldingsutveksling

http://ww.hels.edirektoratet. nollover -reglerlnorm~for-

informasjonssikkerhetldokumenterlprosessdokumenter/Documentslkrav-til-
elektronisk~meldingsutveksling .pdf
Dokumentet gir en oversikt over de mest sentrale kravene/forholdene som må være
på plass hos en aktør for at elektronisk meldingsutveksling skal være forsvarlig.
Se vedlegg 1. Dokumentet omtaler noen juridisk bindende krav gitt i Normen, samt
noen krav som er veiledende inntil annet blir bestemt av myndighetene. (trolig i 2013)



. KITH: Veiledende retningslinjer for bruk av pleie- og omsorgsmeldinger (ELlN-k

meldinger). (http://ww.kith.no/templates/kith WebPage 2733.aspx)

. Norsk Helsenettsine krav for bruk av NHN-video

http://videoportal.nhn.no/index. php?option=com content&view=article&id=2&ltemid=
§

. Helsedirektoratet: ww.volven.no (kodeverk for elektroniske meldinger)

Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til
helsetjenestens felles metadatagrunnlag, herunder kodeverk, klassifikasjoner, termer,
begrepsdefinisjoner, datadefinisjoner, m.m.



Felles anbefalt utkast 3105 - Salten

Helse helseforetak Fauske kommune

Tjenesteavtale nr 10

mellom

Fauske kommune

Og

Nordlandssykehuste HF

om

Samarbeid om helsefremming og sykdomsforebygging



1. Parter

Tjenesteavtale 10 er inngått mellom Fauske kommune og NLSH helseforetak.

2. Bakgrunn

2.1 Utarbeidelse av tjenesteavtale 1 -11 mellom Fauske kommune og NLSH HF er
pålagt ved Lov om komi:unale helse- og omsorgstjenester av 14. juli 2011 § 6-2, jfr.
Lov om spesialìsthelsetjenester § 2-1 e.

2.2 Lov om folkehelsearbeid pålegger både kommuner, fylker og stat å "tenke helse i alt
vi gjør'. Tiltak for å utjevne og motvirke sosialt betingede helseforskjeller står
sentralt. Et sterkt fokus på tverrsektorielt, helhetlìg helsefremmende arbeid er en
avgjørende suksessfaktor. Loven skal sikre at kommuner, fylkeskommune og
statlìge helsemyndigheter setter i verk tiltak og samordner sin virksomhet i
folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte.

2.3 Lov om spesialisthelsetjeneste § 2-1 a andre ledd som sier at det regionale
helseforetaket skal sørge for at helseinstitusjoner som de eier, eller som mottar
tilskudd fra de regionale helsefaretakene til sin virksomhet, bidrar til å fremme
folkehelsen og forebygge sykdom og skade.

2.4 Tjenesteavtale 10 skal bidra til å styrke samarbeidet om det helsefremmende og
sykdomsforebyggende arbeidet mellom kommunene og spesialìsthelsetjenesten.

2.5 Tjenesteavtale 10 er på samme måte som de øvrige tjenesteavtalene, samt felles
samarbeidsavtale, rettslig bindende med mindre annet fremgår av selve avtalen.
Ved motstrid håndteres uenighet etter reglene i kapittel 11 (Uenighet og tvist) i
overordnet samarbeidsavtale.

3. Definisjoner

3.1 Folkehelsearbeidet defineres som samfunnets totale innsats for å opprettholde,
bedre og fremme folkehelsen. Folkehelsearbeidet innebærer både helsefremming og

sykdomsforebyggi ng.

3.2 Helsefremmende arbeid defineres som systemrettet arbeid for å fremme positivehelsefaktorer. .
3.3 Sykdomsforebyggende arbeid defineres som

- primærforebyggende tiltak med innsats rettet mot symptomfri periode
- sekundærforebyggende titak med innsats rettet mot symptomgivende fase

4. Formål

Formålet med denne avtalen er å
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4.1 bidra til at befolkníngen sikres et helhetlig tilbud om helsefremmende og
sykdomsforebyggende tjenester på tvers av forvaltningsnivåer.

4.2 klargjøre ansvars- og oppgavefordeling mellom kommune og helsefaretak relatert til
helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid. .

4.3 sikre god samhandling og ressursutnytting mellom kommune og helseforetak i det

helsefremmende og forebyggende arbeidet.

5. Samarbeidsområder mellom kommune og helseforetak

5.1 Helsefaretaket og kommunen skal samarbeide om helsefremmende og

forebyggende oppgaver, herunder styrke kunnskapsgrunnlaget om folkehelse i
regionen, utvikle indikatorer og evaluere effekter av tiltak.

5.2 Helsefaretaket og kommunen skal ha gjensidig ansvar for veiledning,
kompetanseutveksling og kunnskapsformidling i det helsefremmende og
sykdomsforebyggende arbeidet.

5.3 Helseforetaket og kommunen skal ha spesiell fokus på barns psykiske helse,
herunder barn som pårørende

5.4 Partene skal påvirke befolkningens, med særlig fokus på barn og unge, levevaner og

levekår gjennom vektlegging av:
. tidlig intervensjon

. god psykisk og sosial helse

. økt fysisk aktivitet

. forebygging av overvekt

. foreldrestøtte

. riktig kosthold

. røykeslutt

. rusforebyggende arbeìd

. sikkerhetsfremmende og skadeforebyggende arbeid

5.5 Der forholdene ligger til rette, har partene et ansvar for å utvikle samarbeid mellom
Frisklivssentraler i kommunen og Lærings- og mestringssenter i
spesial isthelsetjenesten.

5.6 Partene har ansvar for samarbeid om smittevern og miljørettet helsevern.

5.7 Partene plikter å sikre medvirkning fra brukere i planlegging og evaluering av
helsefremmende og forebyggende tjenester.

5.8 Oppfølging av premature barn Ofr egen avtale om helhetlig oppfølging av fortidligfødte
barn som allerede foreligger

5.9 Der det er relevant, samarbeide med andre institusjoner, instanser og
organisasjoner
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6. KQmmunens ansvar

Kommunen er ansvarlig for:

6.1 å bidra til en samlet folkehelsestatistikk og oversikt over nødvendige

helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak for alle befolkningsgrupper i
kommunen.

6.2 tidlig intervensjon og god koordinering av forebyggende innsats for kommunens
barn, unge og deres familier, herunder barn som pårørende

6.3 å ha kommunalt system for smittevern, psykososialt team/kriseteam (beredskap
ved akutt alvorlig krise)

6.4 å delta aktivt i samhandlingen med helsefaretaket i årlige drøftingsmøter, samt

delta i feiies forsknings- evaluerings- og utviklingsarbeid på bakgrunn av
funn/statistikk (6.1/7.1).

I
i

6.5 tidlìg innsats innenfor alle innsatsområder

7. Helseforetakets ansvar

Helseforetaket er ansvarlìg for:

7.1 Ajourføre data og kunnskaper om positive virkninger av, eller om svikt i det
helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeidet til kommunen, for eksempel via
Helseatlas for Nord-Norge

7.2 tidlig innsats overfor barn som pårørende og deres familier i henhold til helsepersonell-
loven § 10a

7.3 å bistå kommunen i
. smittevernarbeid

. psykisk helse/rus (akutt team)

. ernæring.

7.4 å delta aktivt i samhandlingen med kommunen i årlige drøftingsmøter, samt delta i
felles forsknings- evaluerings- og utviklingsarbeid på bakgrunn av funn/statistikk
(6.1/7.1).

7.5 å veilede personell i kommunehelsetjenesten (Lov om spesialisthelsetjenesten,
§ 6-3)

7.6 tidlig innsats innenfor alle innsatsområder
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8. Avtalens varighet, revisjon og oppsigelse

Avtalen trer i kraft fra 1.7.2012 og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med ett års
oppsigelsesfrist, jfr. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-5 andre ledd. Dersom avtalen sies opp,
skal ny avtale inngås innen det tidspunkt den oppsagte avtalen løper ut.

Partene er enige om å gjennomgå avtalen årlig og sørge for jevnlig rapportering og evaluering.

Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for avtalen endres
eller erfaringer tilsier behov for dette.

9. Uenighet og avvik

Uenighet og awik etter denne avtalen skal behandles etter bestemmelsene i overordnet
samarbeidsavtale mellom Fauske kommune og NLSH HF.

10. Dato og underskrift

Sted og dato: Sted og dato:

For Fauske Kommune For Nordlandssykehuset HF

o rfø rer
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