Styresak 47/2012: Tjenesteavtaler med kommunene
Møtedato: 19.06.12
Møtested: Mo i Rana

Det vises til Helgelandssykehusets styresak 3/2012 Samarbeidsavtaler med kommunene på Helgeland,
behandlet i styremøte 25.01.12. Saken omhandlet Felles samarbeidsavtale og tjenesteavtalene 1, 3, 5 og
11, samt protokoll.
Kommunenes plikt til å inngå samarbeidsavtaler med det regionale helseforetaket er hjemlet i Helse- og
omsorgslovens § 6 - 1, og de lovpålagte avtaleområdene framgår av samme lovs § 6 – 2. Helse Nord
RHF har på sin side delegert avtaleutforming til hvert enkelt helseforetak, og Helgelandssykehuset HF er
avtalepart med kommunene på Helgeland.
Det er ført forhandlinger mellom Helgelandssykehuset og et felles forhandlingsutvalg for alle kommunene
på Helgeland i tiden 3.- 9. mai, og avtaletekstene som nå legges fram for Helgelandssykehusets styre og
til politisk behandling i kommunene, er en oppfølging av den lovpålagte avtaleplikten, og representerer de
gjenstående samarbeidsområdene i den lovpålagte avtaleplikten:
● Tjenesteavtale 2: Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering,
rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og
omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester.
● Tjenesteavtale 4: Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter § 3-5
tredje ledd.
● Tjenesteavtale 6: Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for
faglige nettverk og hospitering.
● Tjenesteavtale 7: Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid.
● Tjenesteavtale 8: Samarbeid om jordmortjenester.
● Tjenesteavtale 9: Samarbeid om IKT-løsninger lokalt
● Tjenesteavtale 10: Samarbeid om forebygging
Forhandlingene omfattet også nytt kapittel 5 i Felles samarbeidsavtale inngått i januar 2012 som
oppfølging av protokoll inngått 24.01.2012. Kapittelet er endret ved tilføyelse av nytt punkt 5.3 som
omhandler prosess for inngåelse av fremtidige tjenesteavtaler.
Under forhandlingene ikke ble oppnådd enighet om de resterende gjenstående punktene i Felles
samarbeidsavtale, men sluttprotokollen stadfester enighet om videre arbeid relatert til Felles
samarbeidsavtale og tjenesteavtalene om:
1. Prosess for framtidig gjennomgang og revidering av avtalene
2. Videreutvikling av arenaer for samarbeid
Forhandlinger om ovennevnte områder tilstrebes ferdigstilt innen 30. september 2012, og legges deretter
fram for kommunestyrer og Helgelandssykehuset styre.
Foreliggende tjenesteavtaler og sluttprotokoll ble drøftet med de foretakstillitsvalgte 29. mai og det vises
til vedlagt protokoll. Brukerutvalget i helseforetaket ble orientert om avtalene i møte samme dato.
.
Overordnet samarbeidsorgan (OSO) behandlet tjenesteavtalene i møte 1. juni. I sitt vedtak tar OSO
tjenesteavtaler og sluttprotokoll til orientering, og anbefaler kommuner og helseforetak å sluttbehandle
avtalene i nåværende form.
Helgelandssykehusets styre inviteres derfor til å gjøre følgende vedtak:

STYREDOKUMENT 19.06.2012

Side 33 av 41

VEDTAKSFORSLAG:

1. Styret er tilfreds med at det oppnådd enighet i forhandlinger mellom kommunene og
Helgelandssykehuset HF om samtlige tjenesteavtaler som omfatter de lovpålagte elementene i
Helse- og omsorgstjenestelovens § 6-2.
2. Styret godkjenner foreliggende tjenesteavtaler 2, 4, 6, 7, 8. 9 og 10, samt nytt kapittel 5 i Felles
samarbeidsavtale.
3. Styret tar protokoll til forhandlingene mellom Helgelandssykehuset og kommunene på Helgeland
signert 04.06.12 til orientering.

Per Martin Knutsen
Administrerende direktør

Saksbehandlere: Samhandlingskoordinator Ivar Johan Kirkfjell / medisinsk direktør Fred A. Mürer

Vedlegg:
• Tjenesteavtalene 2, 4, 6, 7, 8, 9 og 10 (eget vedlegg)
• Nytt kapittel 5 – felles samarbeidsavtale (samme eget vedlegg)
• Protokoll til inngåtte avtaler mellom forhandlingsutvalget for Helgelandssykehuset HF og
forhandlingsutvalget for Helgelandskommunene mai 2012
• Drøftingsprotokoll med foretakstillitsvalgte 29.05.12
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