Tjenesteavtale nr. 8 - Samarbeid om jordmortjenester Omforent avtale pr. 16.05.12

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset
HF
Tjenesteavtale 8
Samarbeid om jordmortjenester

Innholdsfortegnelse
Innholdsfortegnelse.....................................................................................................................1
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1.

2.

3.

Parter
1.1

Tjenesteavtale 8 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.

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 om spesialisthelsetjenester § 2-1 e.

2.2

Tjenesteavtale 8 er på samme måte som de andre tjenesteavtalene samt felles
samarbeidsavtale rettslig bindende med mindre annet fremgår av selve avtalen.
Ved motstrid handteres uenighet etter reglene i Kap 11 (Uenighet og tvist) i
fellessamarbeidsavtale.

Formål
Formål med tjenesteavtale 8 er å:

4.

3.1

sikre at det er faglig forsvarlig og helhetlige tjenester innen svangerskaps-,
fødsel- og barselomsorg og følgetjenesten. Tilbudet skal være kulturtilpasset.

3.2

regulere ansvars- og oppgavefordeling mellom kommunen og helseforetaket
ved tjenester innen svangerskaps-, fødsel- og barselomsorgen

3.3

regulere ansvars- og oppgavefordelingen mellom helseforetaket og kommunen
når det gjelder beredskap og følgetjeneste for gravide

3.4

sikre forsvarlig informasjonsutveksling mellom behandlingsnivåene.

Virkeområde
4.1

5.

Tjenesteavtale 8 omfatter samarbeidet om tjenester innen svangerskaps-,
fødsel- og barselomsorg, følgetjeneste og beredskap i sammenheng med fødsel.

Avklaringer – Forutsetninger
5.1

Følgetjeneste er transport med ambulanse – bil/båt/fly med følge av jordmor
eller lege.

5.2

Følgetjenesten er Helseforetakets ansvar.
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6.

5.3

Eventuelle samarbeidsavtaler om beredskap og følgetjenesten kan inngås
enkeltvis mellom den aktuelle kommune og Helseforetaket, jfr. IS-1877.

5.4

Brukermedvirkning: det vises til Felles samarbeidsavtale punkt 9.

Samarbeid mellom kommunen og Helseforetaket
Kommunen og Helseforetaket skal tilstrebe å samarbeide om:

7.

6.1

kompetanseutvikling, hospitering, undervisning og veiledning

6.2

oppfølging av mor og barn de første dagene etter fødsel

6.3

å organisere/gi tilbud om fødsels- og foreldreforberedende kurs til gravide og
deres partnere.

Kommunens ansvar og oppgaver.
Kommunen skal:

8.

7.1

tilby svangerskaps- og barselomsorgtjenester

7.2

legge til rette for at gravide får velge om svangerskapskontrollene
gjennomføres hos jordmor, hos allmennlege, eller i en kombinasjon av disse

7.3

følge seleksjonskriteriene for å identifisere risikogravide

7.4

henvise gravide kvinner med rusmisbruk til riktige instanser

7.5

informere gravide kvinner om fødetilbud, og dokumentere at slik informasjon
er gitt

7.6

ivareta barselomsorgen ved tidlig utskriving fra Helseforetaket

7.7

sørge for nødvendig oppfølging av mor og barn de første dagene etter
hjemkomst, også ved tidlig utskrivning fra helseforetaket

7.8

tilrettelegge for at helsepersonell får delta på undervisning/”akuttdager” som
arrangeres av helseforetaket

7.9

tilrettelegge for at helsepersonell får hospitering i helseforetaket

7.10

bidra til at helsepersonell fra helseforetaket gis mulighet til å hospitere i
kommunen

7.11

sørge for at det foreligger oppdatert informasjon om svangerskaps- og
barselomsorgstjenesten på kommunens hjemmeside.

Helseforetakets ansvar og oppgaver
Svangerskap, fødsel og barselstilbud
Helseforetaket skal:
8.1

følge seleksjonskriteriene for å identifisere risikogravide
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9.

8.2

ivareta oppfølging og overvåking av risikogravide og risikofødsler

8.3

ha rutiner for håndtering av gravide kvinner med rusmisbruk

8.4

ivareta fødselsomsorg og barselomsorg fram til utskrivningstidspunktet, til
friske fødende og til risikofødende

8.5

tilby kompetanseutvikling, undervisning og veiledning ovenfor kommunene.
Ved internundervisning/”akuttdager” inviteres kommunale jordmødre, leger og
helsesøstre til å delta

8.6

tilrettelegge for hospitering for kommunale jordmødre

8.7

bidra til at helsepersonell fra helseforetaket gis mulighet til å hospitere i
kommunen

8.8

utarbeide og oppdatere informasjon om fødetilbudet og legge informasjonen ut
på Helseforetakets hjemmesider

8.9

sikre en trygg overgang fra sykehuset til hjemmet ved bl.a. at kvinnen får med
seg:
8.9.1

telefonnummeret til barselavdelingen og til helsestasjonen hun tilhører

8.9.2

kopi av føde- og barnejournal

8.9.3

informasjon om eventuelt hjemmebesøk og oppfølging av kommunen /
helsestasjonen

8.10

utarbeide rutiner i samarbeid med helsestasjon og sikre at disse er kjent og
følges. Trygge tilbudet ved hjemreise, også ved tidlig hjemreise, og ved
hjemreise i helger og høytid. Ved behov for ekstra oppfølging av
barselkvinnen, tar helseforetaket direkte kontakt med
helsestasjon/kontaktperson i forkant av utskrivningen

8.11

sende epikrise til helsestasjon, fastlege og jordmor, fortrinnsvis elektronisk (se
tjenesteavtale 5 kap. 10)

8.12

sørge for opphold i nærheten av fødested for selekterte kvinner i påvente av
fødsel, også for kvinner i påvente av fødsel der bl.a. geografisk avstand, værog reiseforhold særlig tilsier dette.

Samarbeidsarenaer og -prosesser
Viser til forhandlingsprotokoll.

10.

Økonomi
Med mindre det følger av lov eller partene avtaler noe annet, bærer hver part sine
utgifter.

11.

Midlertidig stenging
11.1

Planer om midlertidig stengning av fødetilbud skal diskuteres i OSO.

11.2

Helseforetaket skal varsle kommunene i forbindelse med midlertidig stenging
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av fødetilbudet. Varsel skal skje innen 1. mai hvert år.

12.

Samarbeidsarenaer og prosesser.
Viser til forhandlingsprotokoll.

13.

Avvik
13.1

14.

Uenighet – tvisteløsning
14.1

15.

Uenighet og tvist mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF etter
denne tjenesteavtalen reguleres av felles samarbeidsavtale Kap. 11.

Mislighold
15.1

16.

Avvik etter denne tjenesteavtalen reguleres av felles samarbeidsavtale Kap. 10.

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

Gjennomgang
Viser til vedlagt protokoll.

17.

18.

Iverksetting, varighet og oppsigelse
17.1

Denne tjenesteavtalen trer i kraft 1.7.2012 og gjelder inntil ny avtale foreligger.

17.2

Andre forhold knyttet til oppsigelse av denne tjenesteavtalen reguleres av felles
samarbeidsavtale Kap. 13.

Innsending av avtale til Helsedirektoratet
18.1

19.

Innsending av denne tjenesteavtalen reguleres av felles samarbeidsavtale Kap.
14.

Sentrale dokumenter
Foruten sentrale dokumenter anført i Felles samarbeidsavtale kap. 15, baserer
tjenesteavtale nr. 8 seg i hovedsak på følgende dokumenter:
• Retningslinjer for svangerskapsomsorgen, IS-1339
• «Et trygt fødetilbud – Kvalitetskrav til fødselsomsorgen», (2010) IS-1877
• Veileder i fødselshjelp
• St.meld.nr. 12 (2008-2009) «En gledelig begivenhet. Om en sammenhengende
svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg»
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Dato:

Dato:

_______________________
Dønna kommune v/ ordfører

_______________________
Helgelandssykehuset HF
v/administrerende direktør
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