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Styresak 46/2012  

 

Saksbehandler:  Medisinsk fagsjef Harald Sunde    

Dato:   19. juni 2012 

 

Status samarbeidsavtaler med kommunene juni 2012 
 

Iflg. pålegg fra myndighetene skal helseforetakene inngå flg. 12 pliktige avtaler med 

kommunene:  

 

Overordnet samarbeidsavtale 
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  

11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden 

 

Overordnet avtale samt avtaler nr 1, 3, 5 og 11 ble etter omforent arbeid mellom kommunene, 

KS og Helse Finnmark sendt til kommunene for godkjenning og undertegning med tanke på 

at avtalene skulle være ferdig undertegnet innen 31/1-2012.  

 

Alle kommuner unntatt Alta, Loppa, Vadsø, Nordkapp og Kautokeino har undertegnet disse 

avtalene.  Helse Finnmark og nevnte kommuner er inne i positive prosesser rundt disse 

avtalene nå.  

 

Avtaler 2, 4, 6, 7, 8, 9 og 10 er etter omforent arbeid mellom kommunene, KS og Helse 

Finnmark nå sendt til kommunene for godkjenning og undertegning. Målet er at disse skal 

være ferdig undertegnet innen 31/7-2012.  

 

Innunder tjenesteavtale nr 8, ”Samarbeid om jordmortjenester” skal det inngås en delavtale 

om følgetjeneste og nødvendig beredskap for gravide med lang reisevei (mer enn 1,5 timer) til 

fødeinstitusjon, dvs alle kommuner i Finnmark unntatt Alta, Hammerfest, Kvalsund og Sør-

Varanger. Avtalen er ferdig bearbeidet fra Helse finnmark sin side og vil nå bli sendt ut til 

Samhandlingsutvalget i Finnmark for kommentar, deretter vil det bli sendt ut til de aktuelle 15 

Finnmarkskommunene. Vi tar sikte på å få avtalen godkjent og signert innen 1/9-2012.  

Helse Finnmark tar sikte på å inngå en egen Tjenesteavtale nr.12 om ”Den samiske 

befolkning rett til likeverdige helse og omsorgstjenester”. Denne avtalen er foreløpig ikke 

http://websir.lovdata.no/lex/lov/nl/hl-20110624-030.html#3-5
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utarbeidet fra Helse Finnmark sin side, men det står på blokka og vil tas så snart det er 

praktisk mulig.  

 

Det arbeides videre for å få revidere de eksisterende kommunespesifikke avtaler samt inngå 

nye avtaler som av enighet om fordeling av helse- og omsorgsoppgaver i kommunene.  
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