Logo XX kommune

Delavtale k)mellom XX kommune og Sykehuset i
Vestfold Helseforetak (SiV HF) om forebygging

Omfatter alle fagområder

Gjeldende fra 01.07.2012

1.

Parter

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF).

2.

Bakgrunn og lovgrunnlag

Denne delavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 4.2 k) Samarbeid om
forebygging.

2.1. Lovgrunnlag
Helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2 nr. 10
Spesialisthelsetjenesteloven §2-1e
Lov om Folkehelse

3.

Formål

Formålet med avtalen er å utnytte potensialet for samarbeid mellom kommunen og helseforetaket
om forebyggende tiltak. Dette vil både gjelde sykdom og helsesvikt, og tiltak for fysisk og psykisk
folkehelse. Alle forebyggingsområder omfattes:
 Primærforebygging, dvs. hindre at sykdom eller helsesvikt oppstår
 Sekundærforebygging, dvs. at sykdom eller helsesvikt som har oppstått men blitt behandlet,
gjenoppstår
 Tertiærforebygging, dvs. at sykdom eller helsesvikt som er bestående, forverres

4.

Områder for samarbeidet

Kommunens ansvar:
a) Ha hovedansvaret for å utvikle forebyggende strategier og tiltak på kommunalt nivå for å
fremme folkehelse og forebygge forbruk av kurative helsetjenester
b) Ha dialog med SiV HF om hvilke faktorer som er av særlig interesse for kommunen.
c) Samordne kommunens helsearenaer i forhold til kontakten med SiV HF for å sikre effektiv
informasjonsflyt mellom kommunen og helseforetaket i forhold til forebyggende helsearbeid
d) Samarbeide med SiV HF om kommunale tiltak og tjenester som forebygger sykdom og
helsesvikt, og unødige innleggelser i sykehus eller polikliniske andrelinjetjenester
SiV HFs ansvar:
e) Bidra med tilgjengelige epidemiologiske data som fremkommer av virksomhetens aktiviteter.
f) Overføre aggregert erfaringskunnskap til kommunen og kommunens helseapparat som følge
av helseforetakets aktiviteter med diagnostikk og behandling av kommunens innbyggere
g) Samarbeide med kommunen om kommunale tiltak og tjenester som forebygger sykdom og
helsesvikt.

5.

Spesielle samarbeidsforhold mellom Xx kommune og SiV HF
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6.

Avvik

Partene skal håndtere avvik etter nærmere definert prosedyre. En håndtering av avvik på de avtaler,
retningslinjer og prosedyrer som er inngått, er nødvendig for å sikre at det etableres et system for
lukking av avvik, læring og erfaringstilbakeføring.

7.

Uenighet

Det vises til overordnet avtale pkt. 10.2.
Partene er enige om at håndtering av uenighet knyttet til avtalen skal følge denne prosessen:
 Partene skal løse uenighet på så lavt nivå som mulig i de respektive organisasjoner
 Uenigheten skal være behandlet på øverste administrative nivå i henholdsvis helseforetak og
kommune før den oversendes tvistenemnda.
 Dersom det ikke oppnås enighet i tvistenemnda, kan uenigheten legges fram for det
nasjonale organet for tvisteløsning
 Avgjørelsen fra nasjonalt organ for tvisteløsning kan bringes inn for de ordinære domstoler
etter reglene i tvisteloven.

8.

Iverksetting, revisjon og oppsigelse

Det vises til overordnet samarbeidsavtale pkt. 10.3 og 11.
Delavtalen trer i kraft 01.07.2012 og revideres ved behov.
Begge parter er innforstått med at delavtaler og prosedyrer for pasientforløp mv regulerer et
samarbeidsforhold som er, og skal være, i utvikling. Delavtalene og prosedyrene for pasientforløp
kan derfor bli endret for å tilpasse utviklingen i samarbeidsforholdet.
I henhold til lov om Helse- og omsorgstjenester § 6- 5, 1. ledd skal alle delavtaler, retningslinjer og
prosedyrer evalueres årlig og revideres ved behov.

9.

Underskrift

_______________________
Rådmann
XX kommune
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____________________
Administrerende direktør
Sykehuset i Vestfold HF
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