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5. Inngåelse av samarbeidsavtale
5.1 Kommunestyret selv skal inngå samarbeidsavtale med det regionale helseforetaket i
helseregionen eller med helseforetak som det regionale helseforetaket bestemmer.
Kommunen kan inngå avtale alene eller sammen med andre kommuner.
5.2 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 6-2 oppstiller krav til
samarbeidsavtalens innhold. Samarbeidsavtalen skal som minimum omfatte
følgende avtaler:
1. enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er
pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til
enhver tid skal utføre,
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,
3. retningslinjer for innleggelse i sykehus,
4. beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter
§ 3-5 tredje ledd,
5. retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha
behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon,
6. retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling
og for faglige nettverk og hospitering,
7. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid,
8. samarbeid om jordmortjenester,
9. samarbeid om IKT-løsninger lokalt,
10. samarbeid om forebygging og
11. omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden
Partene er enige om at ovennevnte punkter skal fastsettes i egne tjenesteavtaler, 1 –
11. Tjenesteavtalene skal være vedtatt mellom partene innen det tidspunkt som er
fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet.
5.3

Partene er enige om at følgende prosess legges til grunn for inngåelse av
tjenesteavtaler ut over tjenesteavtale 1 - 11:
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6
5.3.7
5.3.8

Begge parter kan ta initiativ til nye avtaler
Fremtidige avtaler skal inngås etter samme mal som tjenesteavtale 1-11
Avtalene skal inngås ved forhandling mellom partene
Partene møter med forhandlingsutvalg
Kommunenes forhandlingsutvalg består av 4 representanter, en fra hver
helseregion.
Partene melder inn behov for inngåelse av nye avtaler i den årlige
gjennomgangen av eksisterende avtaler
Nye avtaler skal vedtas av kommunestyret og styret i helseforetaket
Partene forplikter seg til å prioritere oppfølging av grenseflater og
gråsoner jmf tjenesteavtale 1 kap 6, og som ikke inngår i tjenesteavtale 111

