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1. Parter

1.1 Tjenesteavtale 8 er inngått mellom Hemnes kommune og
Helgelandssykehuset HF. Helgelandssykehuset HF inngår avtale etter
delegasjon fra styret i Helse Nord, jf. styresak I07-2011

2. Bakgrunn

2.1 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-
1e.

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

3. Formål

Formål med tjenesteavtale 8 er å:

3.1

3.2

aa
J.J

sikre at det er faglig forsvarlige, helhetlige og kulturtilpassede tjenester innen
svangerskaps-, fødsel- og barselomsorg o g følgetj enesten.

regulere ansvars- og oppgavefordeling mellom kommunen og helseforetaket
ved tjenester innen svangerskaps-, fødsel- og barselomsorgen

regulere ansvars- og oppgavefordelingen mellom helseforetaket og kommunen
når det gjelder beredskap og følgetjeneste for gravide.

sikre forsvarli g informasj onsutveksling mellom behandlingsnivåene.3.4

4. Virkeområde

4.1 Tjenesteavtale 8 omfatter samarbeidet om tjenester innen svangerskaps-,

fødsel- og barselomsorg, følgetjeneste og beredskap i sammenheng med fødsel.

5. Avklaringer - Forutsetninger

5.1 Kommunen forholder seg til helseforetakets spesialisttjenester som ett sykehus.

5.2 Følgetjeneste er transport med bil-, båt eller luftambulanse med følge av
jordmor eller lege.

5.3 FølgetjenestenerHelseforetakets ansvar.

5.4 Eventuelle samarbeidsavtaler om beredskap og følgetjenesten kan inngås
enkeltvis mellom den aktuelle kommune og Helseforetaket, jf. IS-1877.

5.5 For brukermedvirkning vises det til kap. 9 i felles samarbeidsavtale.
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6. Samarbeid mellom kommunen og Helseforetaket

Kommunen og Helseforetaket skal tilstrebe å samarbeide om:

6.1 kompetanseutvikling, hospitering, undervisning og veiledning

6.2 oppfølging av mor og barn de første dagene etter fødsel

6.3 å organisere/gi tilbud om fødsels- og foreldreforberedende kurs til gravide og
deres partnere

6.4 informasjonsutveksling knyttet til spesielle brukergrupper

7. Kommunens ansvar og oppgaver.

Kommunen skal:

7.1 tilby svangerskap- og barselomsorgstjenester slik det framgår i gieldende
veiledere

tilrettelegge for at aktuelt helsepersonell får delta på undervisningl"aktttdager"
som alrangeres av helseforetaket

tilrettelegge for at aktuelt helsepersonell får hospitering i helseforetaket

bidra til at aktuelt helsepersonell fra helseforetaket gis mulighet til å hospitere i
kommunen

sørge for at det foreligger oppdatert informasjon om svangerskaps- og
barselomsorgstjenesten på kommunens hjemmeside.

7.2

7.3

7.4

7.5

8. Helseforetakets ansvar og oppgaver

Svangerskap, fødsel og barselstilbud

Helseforetaket skal:

8.1 følge seleksjonskriteriene for å identifisere risikogravide slik det framgår av
gjeldende veiledere.

8.2 ivareta oppfølging og overvåking av risikogravide og risikofødsler

8.3 tilby kompetanseutvikling, undervisning og veiledning ovenfor kommunene.
Ved intemundervisningl"akuttdager" inviteres kommunale jordmødre, leger og
helsesøstre til å delta

8.4 tilrettelegge for hospitering for kommunale aktuelt helsepersonell

8.5 bidra til at aktuelt helsepersonell fra helseforetaket gis mulighet til å hospitere i
kommunen

8.6 utarbeide og oppdatere informasjon om fødetilbudet og legge informasjonen ut
på Helseforetakets hj emmesider

8.7 sikre en trygg overgang fra sykehuset til hjemmet ved bl.a. at kvinnen får med
seg:

8.7.1 telefonnummeret til barselavdelingen og til helsestasjonen hun tilhører

a
J



ljenesteavtale 8 - Samarbeid om jordmortjenester

Reforhandlet mai-2016

8.7.2 kopi av føde- og barnejournal

8.7.3 informasjon om eventuelt hjemmebesøk og oppfølging av
kommunen/hel se stasj onen

8.8 ta direkte kontakt med helsestasjon/kontaktperson i forkant av utskrivning når
det er behov for ekstra oppfølging av barselkvinnen

8.9 sende elektronisk (fortrinnsvis) epikrise til helsestasjon, fastlege og jordmor, jf.
tjenesteavtale 5 kap. 10.

8.10 sørge for opphold i nærheten av fødested for selekterte kvinner i påvente av
fødsel

8.1 1 sørge for opphold i nærheten av fødested for kvinner i påvente av fødsel når
f.eks. geografisk avstand, vær- og reiseforhold særlig tilsier dette.

9. Økonomi

9.1 Med mindre det følger av lov eller partene avtaler noe annet, bærer hver part
sine utgifter.

10. Midlertidig stenging av fødeavdelinger

10.1 Helseforetaket skal varsle kommunene i forbindelse med midlertidig stenging
av fødetilbudet. Slikt varsel skal skje senest innen 2 måneder før stenging.

Dato 20, Dato

Helgelandssykehuset HF
v/administrerende direktør

B/Z- Z"Lc

kommune
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