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1. Parter

1.1 Tjenesteavtale 10 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

2.1 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 $ 2-1

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

Formål med tjenesteavtale 10 er å:

3.1 etablere gjensidig og forpliktende samarbeid om å videreutvikle og gjennomføre
helhetlig og koordinert helsefremmende og forebyggende arbeid

3.2 klarg¡øre ansvars- og oppgavefordeling mellom kommunen og helseforetaket
ved helsefremmende og forebyggende arbeid

3.3 sikre forsvarlig informasjonsutveksling mellom forvaltningsnivåene

3.4 sikre kunnskapsbygging og felles faktagrunnlag i helsefremmende og
forebyggende arbeid

3.5 sikre god samhandling og ressursutnytting mellom kommune og helseforetak i
det helsefremmende og forebyggende arbeidet.

4. Virkeområde

Samarbeidet knyltes til forhold som utjevner sosial ulikhet, fremmer god helse,
forebygger sykdom og skade og bedrer folks levevaner.

Partene skal påvirke barn, ungdom og voksnes levevaner gjennom vektlegging av:

4.1 overvåking av sykdom- og risikoforhold

4.2 ffsisk aktivitet

4.3 mestring og psykisk helse

4.4 ernæring/kosthold

4.5 overvekt/fedme

4.6 fall- og ulykkesforebygging

4.7 smittevern
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4.8

4.9

4.r0

4.tr

4.12

tobakkforebygging

rusforebygging

miljørettet helsevern

barn- og ungdoms oppvekstsvilkår

utj evne sosiale helseforskj eller

5. Avklaringer - Forutsetninger

5.1 Kommunen forholder seg til helseforetakets spesialisthelsetjenester som ett
sykehus.

5.2 Med forebygging menes i denne avtale partenes innsats for å fremme helse og
søke å forebygge sykdom, skade og sosiale problem.

5.3 Helsefremmende arbeid defineres som systemrettet arbeid for å fremme positive
helsefaktorer.

6. Kommunens ansvar og oppgaver

Partene skal tilegne seg felles kompetanse, forståelse og terminologi innenfor
forebyggende og helsefremmende arbeid.

Kommunen skal:

6.1 ha aktive folkehelsenettverk for hver av de fire kommunesentrene
(helseregionene)

6.2 invitere til årlig møte for samhandling og informasjonsutveksling (Helgeland
folkehelseforum)

6.3 vurdere henvisning til frisklivstilbud ogleller lærings- og mestringstilbud for
aktuelle pasientgrupper.

7. Helseforetakets ansvar og oppgaver

Helseforetaket skal:

7.1 utvikle og utveksle kunnskap og kompetanse om helsefremmende og
forebyggende arbeid i nettverk med kommunene, samt delta i Helgeland
folkehelseforum

7.2 bidra med faglig råd og veiledning overfor kommunen

7.3 bidra med relevant datalstatistikk til kommunens løpende oversiktsarbeid

7.4 gi råd, veiledning og opplæring til pasientgrupper med livsstilsrelaterte
sykdommer gjennom bl.a. å styrke og videreutvikle helseforetakets lærings- og
mestringstilbud

7.5 vurdere henvisning til frisklivstilbud ogleller lærings- og mestringstilbud for
aktuelle pasientgrupper

7.6 bistå kommunen i smittevernarbeid.
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B. Samarbeidsfora

8.1 Intensjonene i denne tjenesteavtalen skal konkretiseres i en handlingsplan som

utarbeide s av re gionalt fo lkehelseforum. Utarbeidelsen av handlingsplan
utarbeides i fellesskap med utgangspunkt i det årlige samarbeidsmøtet.

Dato Dato:

Helgelandssykehuset HF
v/administrerende direktør

SÁ<oW

kommune
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8ó46 Korgen

4


