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Parter

Denne avtalen er inngått mellom Målselv kommune (heretter kommunen) og
Universitetssykehuset Nord-Norge  HF  (heretter UNN/helseforetaket).

Bakgrunn

Denne tjenesteavtalen er vedlegg til overordnet samarbeldsavtate mellom UNN HF og Målselv
kommune, og er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5, første avsnitt nr. 8.

Formål

Målet er at gravide, fødende og familien skal oppleve en helhetlig og sammenhengende
svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg.

Lovgrunnlaget

Samarbeid om jordmortjenester er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2 nr. 8.

I tillegg er Stortingsmelding nr 12 (2008-2009) "En gledelig begivenhet. Om en
sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg", og Helsedirektoratets
anbefalinger i veilederen "Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen" (2010) førende.

Ansvars- og oppgavefordeling mellom UNN og kommunen

5.1. UNNs ansvar og oppgaver

Følge gjeldende seleksjonskriterier (kriterier for blant annet valg av fødested) for å
identifisere risikogravide.
Oppfølging og overvåking av risikogravide og risikofødsler.
Fødselsomsorg og barselomsorg fram til utskrivningstidspunktet, til friske fødende og til
risikofødende.
Kompetanseutvikling, undervisning og veiledning ovenfor kommunene. Ved
internundervisning/"akuttdager" inviteres kommunale jordmødre, leger og helsesøstre til å
delta.
Tilrettelegge for hospitering for kommunale jordmødre.
Utarbeide og oppdatere informasjon om fødetilbudet.
Sikre en trygg overgang fra sykehus/fødestue til hjemmet.
Utarbeide rutiner i samarbeid med helsestasjon og sikre at disse er kjent og følges. Ved
tidlig hjemreise må UNN sørge for at nyfødtscreening og barselprosedyrer blir ivaretatt.
Trygt tilbud også ved tidlig hjemreise i helger og høytid. Ved behov for ekstra oppfølging
av barselkvinnen, tar helseforetaket direkte kontakt med helsestasjon/kontaktperson i
forkant av utskrivningen, jfr tjenesteavtale nr 5.
Epikrise sendes helsestasjon, fastlege og jordmor, fortrinnsvis elektronisk (se
tjenesteavtale nr 3, pkt. 5)
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5.2. Kommunens ansvar og oppgaver

Svangerskapsomsorg til friske gravide.
Legge til rette for at gravide får velge om svangerskapskontrollene gjennomføres hos
jordmor, hos allmennlege, eller i en kombinasjon av disse.
Kommunen skal sørge for jordmortjeneste. Dersom kommunen ikke har egen jordmor
tilsatt, må kommunen sørge for at det foreligger tjeneste. I slike tilfeller inngås egen avtale
mellom aktuelle parter. Slik avtale erstatter ikke denne avtalen, men følger da som
vedlegg.
Følge seleksjonskriteriene for å identifisere risikogravide.
Informere gravide kvinner om fødetilbud, og dokumentere at slik informasjon er gitt.
Barselomsorg - oppfølging av friske kvinner og nyfødte i barseltiden.
Tilrettelegge for at helsepersonell får delta på undervisning/"akuttdager" som arrangeres
av helseforetaket.
Tilrettelegge for at helsepersonell får hospitering i helseforetaket.
Bidra til at helsepersonell fra helseforetaket gis mulighet til å hospitere i kommunen.
Der det er etablert fødestuer inngås egen avtale mellom vertskommunen og
helseforetaket.

5.3. UNN og kommunen skal samarbeide om

Følge seleksjonskriteriene for å identifisere risikogravide.
Kompetanseutvikling, hospitering, undervisning og veiledning.
Oppfølging av mor og barn de første dagene etter fødsel.
Organisere/gi tilbud om fødsels- og foreldreforberedende kurs til gravide og deres
partnere.
Orientere hverandre om endringer i driften som kan ha betydning for den annen part.

5.4. Innholdet i den enkelte tjeneste

I nnholdet i jordmortjenesten fremgår av Helsedirektoratets veileder Et trygt fødetilbud,
kvalitetskrav til fødselsomsorgen, og Stortingsmelding nr. 12 (2008-2009) En gledelig
begivenhet, om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorg.

5.5. Brukermedvirkning

Tjenester som følger av denne samarbeidsavtalen skal sikre og styrke brukernes interesser.
Brukere skal involveres i utvikling av tjenester etter denne avtalen, jfr. også Overordnet
samarbeidsavtale pkt. 3.

Kommunen og UNN skal i fellesskap lage pasientinforrnasjon om den regionale og lokale
organisering av svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen og om hva innholdet i tjenestene
omfatter. I tillegg kan det henvises til informasjon utarbeidet av Helsedirektoratet. På denne
måten kan brukerne danne seg realistiske forventninger.

5.6. Økonomi

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

Det skal utarbeides egen tjenesteavtale for følgetjenesten, herunder organisering av
beredskap for følgetjeneste. Slik avtale inngås innen utgangen av 2012.

Varighet, revisjon og oppsigelse

Avtalen trer i kraft fra når den er underskrevet av partene og gjelder frem til en av partene sier
opp avtalen med ett års oppsigelsesfrist, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-5 andre ledd.
Dersom avtalen sies opp, skal ny avtale inngås innen det tidspunkt den oppsagte avtalen løper
ut.

Partene er enige om å gjennomgå avtalen årlig og sørge for jevnlip rapportering og evaluering.

Slik gjennomgang skal også omfatte tjenesteavtaler og vedlegg.

Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for avtalen endres
eller erfaringer tilsier behov for dette.

Uenighet

Uenighet og tvist etter denne avtalen skal løses etter bestemmelsene i overordnet
samarbeidsavtale mellom Målselv kommune og UNN.

Dato og underskrift

Sted og dato: ISted og dato: P_

For Målselv kom une For Unive itetssykehuset No -Norge HF
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