Protokoll til inngåtte avtaler mellom
forhandlingsutvalget for Helgelandssykehuset HF og
forhandlingsutvalget for Helgelandskommunene mai 2012.
A)
Det interkommunale forhandlingsutvalget for Helgelandskommunene og forhandlingsutvalget
for Helgelandssykehuset HF er enige om å oversende følgende avtaler til politisk behandling
kommunene og behandling i styret i Helgelandssykehuset HF:
•

Tjenesteavtale 2:

•

Tjenesteavtale 4:

•

Tjenesteavtale 6:

•

Tjenesteavtale 7:

•

Tjenesteavtale 8:

•

Tjenesteavtale 9:

•

Tjenesteavtale 10:

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,
beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter § 3-5 tredje
ledd
retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige
nettverk og hospitering
samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid
samarbeid om jordmortjenester
samarbeid om IKT-løsninger lokalt
samarbeid om forebygging

I tillegg vedlegges også til samme behandling i kommunene og helseforetaket et nytt kapittel 5 til
inngått Felles samarbeidsavtale av januar 2012, som oppfølging til protokoll inngått mellom partene
24. januar 2012.

B)
Det er enighet mellom partene å arbeide videre med følgende punkter tilknyttet felles
samarbeidsavtale og tjenesteavtalene, da det ikke kom til enighet om følgende punkter i denne
forhandlingsrunden:
1. Prosess for gjennomgang og revidering av avtaler
2. Arenaer for samarbeid og møteplasser
Gjenstående forhandlinger tilstrebes å være ferdigstilt innen 30.9.2012, og skal legges fram for politisk
behandling fortløpende etter dette.

Sandnessjøen xx.05.2012
------------------------Kirsten Toft

----------------------------Fred A. Mürer
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Protokolltilførsel fra Forhandlingsutvalget Helgelandskommunene:
Forhandlingsutvalget på Helgeland ønsker å protokolltilføre en prinsipiell problematisering av delegasjon av
forhandlingsmyndighet fra Regionalt helseforetak til lokalt helseforetak. I praksis var lokalt helseforetak
begrenset til å avtale ordninger som begrenses av tilbud innen eget helseforetak. Dette skapte blant annet
problemer i forhold til avtaler som omhandler forskning, fødsel, IKT, kompetanseutveksling mv. Kommunene
beklager dette, da det etter kommunenes forståelse utvanner intensjonen i forhandlingsmodellen som er valgt
med arbeidet med samhandlingsavtalene

