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1. Parter
1.1.

Tjenesteavtale 7 er inngått mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF.

1.2.

Med Helgelandssykehuset HF menes spesialisthelsetjenestene som utøves av
Helgelandssykehuset HF ved helseforetakets sykehusenheter og ambulant
virksomhet.

1.3.

Med kommunen menes helse- og omsorgstjenesten i Dønna kommune

2. Bakgrunn
2.1.

Utarbeidelse av tjenesteavtale 1 - 11 mellom Dønna kommune og
Helgelandssykehuset HF (partene) er pålagt ved Lov om kommunale helse- og
omsorgstjenester av 14. juni 2011 § 6-2 (helse- og omsorgstjenesteloven), jfr. Lov
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om spesialisthelsetjenester § 2-1 e.
2.2.

Tjenesteavtale 7 er på samme måte som de andre tjenesteavtalene samt felles
samarbeidsavtale rettslig bindende med mindre annet fremgår av selve avtalen.
Ved motstrid håndteres uenighet etter reglene i Kap 11 (Uenighet og tvist) i felles
samarbeidsavtale.

3. Formål
Formålet med tjenesteavtale 7 er å:
legge til rette for at det utvikles felles tiltak for å styrke kunnskap og
kompetanseoppbygging hos helse- og omsorgspersonell
3.2.
legge til rette for forskning og innovasjon som understøtter samhandlingsreformens
intensjoner
3.3.arbeide for at samhandlingsperspektivet vektlegges i ulike utdanninger
3.4.bidra til fokus på rekruttering
3.5.initiere tiltak som kompenserer for lange avstander / vanskelig kommunikasjon.

3.1.

4. Virkeområde
Virkeområde for denne avtale er:
4.1.

ansvars- og oppgavefordeling vedrørende eventuelle felles forsknings- og
innovasjonsprosjekter, mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF

4.2.

tilrettelegging av praksisplasser og praksisopplæring til studenter og elever fra
ulike utdanningsinstitusjoner

4.3.

etterutdanning, internopplæring og tilbud til lærlinger.

5. Avklaringer – forutsetninger
5.1. Kommunen forholder seg til helseforetakets spesialisthelsetjenester som ett sykehus.
5.2. Partene skal legge til rette for brukermedvirkning i saker og fora innen forskning,

innovasjon, utdanning, praksis og læretid der det er naturlig.

6. Partenes ansvar og oppgaver
6.1. Samarbeid om forskning
6.1.1. Partene skal bidra ved etablering av forskernettverk / samarbeidsfora for
forskning og eventuelt innovasjon.
6.1.2. Oppgave- og ansvarsfordeling for eventuelle felles forskningsprosjekt avtales i
hvert enkelt tilfelle.
6.1.3. Partene skal bidra til utvikling av system for rapportering, formidling og
implementering av forskningsresultater og ny kunnskap.
6.2. Samarbeid om utdanning
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6.2.1. Partene skal se kompetanse- og utdanningsbehov i kommunen og

spesialisthelsetjenesten i sammenheng.
6.3. Samarbeid om praksisplasser og praksisopplæring
6.3.1. Partene skal samarbeide om tilrettelegging og utvikling i praksisplasser og

praksisopplæring for studenter og elever fra ulike utdanningsinstitusjoner.
6.4. Samarbeid om etterutdanning, internundervisning og lærlinger
6.4.1. Partene skal arbeide for felles etterutdanningstilbud (kurs og lignende) innen

områder det er aktuelt.
6.4.2. Partene skal arbeide for felles internundervisning innen områder det er aktuelt.
6.4.3. Partene skal samarbeide om tilbud til lærlinger.

7. Samarbeidsarenaer og -prosesser
Viser til forhandlingsprotokoll.

8. Avvik
8.1. Avvik etter denne tjenesteavtalen reguleres av felles samarbeidsavtale kap. 10.

9. Uenighet – tvisteløsning
9.1. Uenighet og tvist mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF etter denne

tjenesteavtalen reguleres av felles samarbeidsavtale Kap. 11.

10.Mislighold
10.1. Mislighold etter denne tjenesteavtalen reguleres av felles samarbeidsavtale Kap. 12.

11.Gjennomgang
Det vises til vedlagte protokoll.

12.Iverksetting, varighet og oppsigelse
12.1. Denne tjenesteavtalen trer i kraft 1.7.2012 og gjelder inntil ny avtale foreligger.
12.2. Andre forhold knyttet til oppsigelse av denne tjenesteavtalen reguleres av felles

samarbeidsavtale Kap. 13.

13.Innsending av avtale til Helsedirektoratet
13.1. Innsending av denne tjenesteavtalen reguleres av felles samarbeidsavtale Kap.
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14.

14.Sentrale dokumenter
Foruten sentrale dokumenter anført i Felles samarbeidsavtale kap. 15, baserer
tjenesteavtale nr. 7 seg i hovedsak på følgende dokumenter:
•

Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og
kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter

•

Forskrift om fastlegeordning.

•

Medisinsk-faglig innhold i epikriser. Rapport R32/02 KITH. Den gode epikrise

Dato:

Dato:

_______________________

____________________

Dønna kommune v/ ordfører

Helgelandssykehuset HF
v/administrerende direktør
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