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1. Parter

1.1. Tjenesteavtale 7 er inngått mellom Hemnes kommune og Helgelandssykehuset
HF. Helgelandssykehuset HF inngår avtale etter delegasjon fra styret i Helse Nord,
jf. styresak 107-2011.

2. Bakgrunn

2.I. Utarbeidelse av tjenesteavtale 1-11 mellom Hemnes kommune og
Helgelandssykehuset HF (partene) er pålagt ved Lov om kommunale helse- og

omsorgstjenester av 14.juni 2011 $ 6-2, jf. Lov om spesialisthelsetjenester $ 2-l e.

2.2. Felles samarbeidsavtale regulerer awik, uenighet og tvisteløsning, mislighold,
iverksetting, varighet og oppsigelse, samt innsending til Helsedirektoratet for
denne tj enesteavtalen.

3. Formål

Formålet med tjenesteavtale 7 er ä'.

3.1 . legge til rette for at det utvikles felles tiltak for å styrke kunnskap og

kompetanseoppbygging hos aktuelt personell

3.2. legge til rette for forskning og innovasjon som understøtter
samhandlingsreformens intensj oner

3.3. arbeide for at samhandlingsperspektivet vektlegges i ulike utdanninger

3.4. bidra til fokus på rekruttering

3.5. initiere tiltak som kompenserer for lange avstander / vanskelig kommunikasjon.

4. Virkeområde

Virkeområde for tjenesteavtale 7 er;

4.I. ansvars- og oppgavefordeling vbdrørende eventuelle felles forsknings- og
innovasj onsprosj ekter, mellom Hemnes kommune og Helgelandssykehuset HF

4.2. tilrettelegging av praksisplasser og praksisopplæring til studenter og elever fra
ulike utdanningsinstitusj oner

4.3. etterutdanning, internopplæring og tilbud til lærlinger.

5. Avklaringer - forutsetninger

5.1. Kommunen forholder seg til helseforetakets spesialisthelsetjenester som ett
sykehus.

5.2. Partene skal legge til rette for brukermedvirkning i saker og fora innen forskning,
innovasjon, utdanning, praksis og læretid der det er naturlig.
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6. Partenes ansvar og oppgaver

Samarbeid om forskning

6.1 . Partene skal bidra ved etablering av forskernettverki/samarbeidsfora for forskning
og eventuelt irurovasj on.

6.2. Oppgave- og ansvarsfordeling for eventuelle felles forskningsprosjekt avtales i
hvert enkelt tilfelle.

6.3. Partene skal bidra til utvikling av system for rapportering, formidling og
implementering av forskningsresultater og ny kunnskap.

Samarbeid om utdanning

6.4. Partene skal se kompetanse- og utdanningsbehov i kommunen og
spesialisthelsetjenesten i sammenheng.

Samarbeid om praksisplasser og praksisopplæring

6.5. Partene skal samarbeide om tilrettelegging og utvikling i praksisplasser og
praksisopplæring for studenter og elever fra ulike utdanningsinstitusjoner.

Samarbeid om etterutdanning, internundervisning og lærlinger

6.6. Partene skal arbeide for felles etterutdanningstilbud (kurs og lignende) innen
områder det er aktuelt.

6.7. Partene skal arbeide for felles internundervisning innen områder det er aktuelt.

6.8. Partene skal samarbeide om tilbud til lærlinger.

Dato: (tDato 24c

or s kommune Helgelandssykehuset HF

v/administrerende direktør
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