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1.

Omforent avtale pr. 16.05.12

Parter
1.1 Tjenesteavtale 10 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 om spesialisthelsetjenester § 2-1 e.
2.2 Tjenesteavtale 10 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
felles samarbeidsavtale.

3.

Formål
Formål med tjenesteavtale 10 er å:
3.1 etablere gjensidig og forpliktende samarbeid om å videreutvikle og gjennomføre
helhetlig og koordinert helsefremmende og forebyggende arbeid
3.2 klargjøre ansvars- og oppgavefordeling mellom kommunen og helseforetaket ved
helsefremmende og forebyggende arbeid
3.3 sikre forsvarlig informasjonsutveksling mellom forvaltningsnivåene
3.4 sikre kunnskapsbygging og felles faktagrunnlag i helsefremmende og
forebyggende arbeid
3.5 sikre god samhandling og ressursutnytting mellom kommune og helseforetak i det
helsefremmende og forebyggende arbeidet
3.6 sikre tidlig intervensjon ovenfor barn og unge i risikosonen.

4.

Virkeområde
Samarbeidet knyttes til forhold som fremmer god helse, forebygger sykdom og skade
og bedrer folks levevaner.
Partene skal påvirke barns, ungdoms og voksnes levevaner gjennom vektlegging av:
4.1 overvåking av sykdoms- og risikoforhold
4.2 fysisk aktivitet
4.3 mestring og psykisk helse
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4.4 ernæring / kosthold
4.5 overvekt / fedme
4.6 fall- og ulykkesforebygging
4.7 smittevern
4.8 tobakk- og rusforebygging
4.9 miljørettet helsevern
4.10 barn- og ungdoms oppvekstvilkår
4.11 utjevne sosiale helseforskjeller

5.

Avklaringer – Forutsetninger
5.1 Med forebygging menes i denne avtale partenes innsats for å fremme helse og
søke å forebygge sykdom, skade og sosiale problem.
5.2 Helsefremmende arbeid defineres som systemrettet arbeid for å fremme positive
helsefaktorer.
5.3 Partene skal tilegne seg felles kompetanse, forståelse og terminologi innenfor
forebyggende og helsefremmende arbeid.

6.

Kommunens ansvar og oppgaver
Kommunen skal:
6.1 legge til rett for velferds- og aktivitetstiltak for barn, eldre og funksjonshemmede
og andre som har behov for det
6.2 øke organisasjonens kunnskap om sammenhengen mellom levevaner og
livsstilsrelaterte sykdommer
6.3 gi informasjon, råd og veiledning om hva den enkelte selv og befolkningen kan
gjøre for å fremme egen helse og forebygge sykdom
6.4 vurdere henvisning til frisklivs- og lærings- og mestringstilbud for aktuelle
pasientgrupper
6.5 organisere smittevernarbeid.

7.

Helseforetakets ansvar og oppgaver
Helseforetaket skal:
7.1 utvikle og utveksle kunnskap og kompetanse om helsefremmende og
forebyggende arbeid, jfr. tjenesteavtale 6
7.2 bidra med faglig råd og veiledning overfor helse- og omsorgstjenesten i
kommunen, jfr. tjenesteavtale 6
7.3 gi råd, veiledning og opplæring til pasientgrupper med livsstilsrelaterte
sykdommer gjennom bl.a. å styrke og videreutvikle helseforetakets lærings- og
mestringstilbud
7.4 vurdere henvisning til frisklivstilbud og lærings- og mestringstilbud for aktuelle
pasientgrupper
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7.5 bistå kommunen i smittevernarbeid.

8.

Samarbeidsarenaer og -prosesser
8.1 Intensjonene i denne tjenesteavtalen skal konkretiseres i en handlingsplan.
Utarbeidelsen av handlingsplan gjennomføres som en prosess mellom partene.
8.2 Det vises til forhandlingsprotokoll.

9.

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

10.

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

11.

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

12.

Gjennomgang
Viser til vedlagt protokoll.

13.

Iverksetting, varighet og oppsigelse
13.1 Denne tjenesteavtalen trer i kraft 1.7.2012 og gjelder inntil ny avtale foreligger.
13.2

14.

Innsending av avtale til Helsedirektoratet
14.1

15.

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

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

Sentrale dokumenter
Foruten sentrale dokumenter anført i Felles samarbeidsavtale kap. 15, baserer
tjenesteavtale nr. 10 seg i hovedsak på følgende dokumenter:
• Folkehelseloven
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Dato:

Dato:

______________________
Dønna kommune v/ ordfører

____________________
Helgelandssykehuset HF
v/administrerende direktør

5

