
UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE
DAVVI NOCCA UNIVES'TEHTABLJONCCLV  iSSU

Målselv kommune

Tjenesteavtale nr 10

mellom

Målselv kommune

og

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Samarbeid om forebygging

OSO- - (r,junyoNETSANI~050,AN

jNN K,,-nunerle



1. Parter

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

2. Bakgrunn

Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5, første avsnitt
nr. 10.

Utarbeidelse av tjenesteavtale 1 — 11 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord-
Norge HF (partene) er pålagt ved Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14. juli
2011 § 6-2, jfr. Lov om spesialisthelsetjenester § 2-1 e.

Lov om folkehelsearbeid pålegger både kommuner, fylker og stat å "tenke helse i alt vi gjør".
Tiltak for å utjevne og motvirke sosialt betingede helseforskjeller står sentralt. Det skal være en
dreining fra et sykdomsperspektiv til et påvirkningsperspektiv. Et sterkt fokus på tverrsektorielt,
helhetlig helsefremmende arbeid er en avgjørende suksessfaktor. Loven skal sikre at
kommuner, fylkeskommune og statlige helsemyndigheter setter i verk tiltak og samordner sin
virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte.

3. Formål

Denne tjenesteavtalen har som formål å avklare og konkretisere UNN og kommunens oppgaver
og ansvar for forebygging og folkehelsearbeid i tråd med lovverk og forskrifter, og bidra til å
styrke samarbeidet om det helsefremmende og forebyggende arbeidet mellom kommunene og
spesialisthelsetjenesten. Målgruppen er befolkningen, pasienter og brukere av de tjenester som
omfattes av avtalen. Avtalen skal:

Bidra til at befolkningen sikres et helhetlig tilbud om helsefremmende og forebyggende
tjenester på tvers av forvaltningsnivåer.
Klargjøre ansvars- og oppgavefordeling mellom kommune og  UNN  relatert til
helsefremmende og forebyggende arbeid med sikte på å øke egenmestring og motvirke
sykdom.
Sikre god samhandling og ressursutnytting mellom kommune og UNN i det
helsefremmende og forebyggende arbeidet.

4. Lovgrunnlaget

Kommunen skal blant annet ved ytelse av helse- og omsorgstjenester fremme helse og søke å
forebygge sykdom, skade og sosiale problemer, ha oversikt over helsetilstand og
påvirkningsfaktorer etter folkehelseloven § 5, og arbeide for at det blir satt i verk velferds- og
aktivitetstiltak for barn, eldre, funksjonshemmede og andre som har behov for det (Lov om
kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.).

UNN  skal fremme folkehelsen og motvirke sykdom, skade, lidelse og funksjonshemming, og
bidra til at tjenestetilbudet blir tilgjengelig og tilpasset pasientenes behov (Lov om
spesialisthelsetjenesten m.m.). UNN skal også samarbeide med andre tjenesteytere for
helhetlige tilbud for pasientene.
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Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og Lov om folkehelsearbeid definerer
partenes ansvar for samordning av og samarbeid om disse oppgavene.
Spesialisthelsetjenesteloven definerer også en lovpålagt veiledningsplikt fra
spesialisthelsetjenesten overfor kommunene, og lov om helsepersonell definerer
helsepersonellet sitt ansvar.
Gjennom forskrift om fastlegeordning, beredskapsplanlegging og miljørettet helsevern
defineres dette ansvar ytterligere.

5. Definisjoner

Med folkehelse menes befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en
befolkning (Lov om folkehelsearbeid).

Med folkehelsearbeid menes samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller
indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade
eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer
som direkte eller indirekte påvirker helsen (Lov om folkehelsearbeid).

Helsefremmende arbeid kan defineres som systemrettet arbeid for å fremme positive
helsefaktorer eller som "den prosess som gjør folk i bedre stand til å bedre og bevare sin helse"
(Forebygging.no; Ottawa-charteret; WHO, 1986 i Helsedirektoratet, 1987). De fem
hovedstolpene i charteret er:

1.  å bygge opp en sunn helsepolitikk, 2. å skape et støttende miljø, 3. å styrke lokalmiljøets
mulighet for handling, 4. å utvikle personlige ferdigheter og 5. å tilpasse helsetjenesten.
Forebygging er et begrep som kan defineres på ulike måter. Det er en mangetydig og positivt
ladet betegnelse for forsøk på å eliminere eller begrense en uønsket utvikling. I denne
sammenheng kan det være fruktbart å bruke en hyppig brukt inndeling mellom hhv. primær,
sekundær og tertiær forebygging. Denne begrepsmessige tredelingen er definert ut fra hvilken
fase i en problemutviklingsprosess innsatsen settes inn og i hvilken grad det er mulig å
identifisere målgrupper og problem (Caplan 1964, fra Forebygging.no).

Primærforebygging sikter mot å forhindre at problem, skade eller sykdom oppstår i befolkningen.
Vellykket primærforebyggende innsats vil føre til en reduksjon i antall nye tilfeller (Caplan 1964,
fra Forebygging.no).

Sekundærforebygging retter seg mot å redusere omfang, alvorlighet eller varighet av et problem
når det først har oppstått (Caplan 1964, fra Forebygging.no).

Tertiærforebygging henspiller på å redusere problemer som kan oppstå som følge av at en
skade, sykdom eller lidelse oppsto. Det vesentlige blir innsats som forhindrer eller letter
følgetilstander (Caplan 1964, fra Forebygging.no).
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6. Samarbeidsområder mellom kommunen og UNN

6.1. UNN og kommunen skal samarbeide om helsefremmende og forebyggende oppgaver,
herunder styrke kunnskapsgrunnlaget om folkehelse i regionen, utvikle indikatorer og
evaluere effekter av tiltak.

6.2. UNN og kommunen skal ha gjensidig ansvar for veiledning, kompetanseutveksling og
kunnskapsformidling i det helsefremmende og forebyggende arbeidet. Ved behov skal
partene avklare fordeling av primær-, sekundær- og tertiærforebyggende oppgaver.

6.3.  UNN  og kommunen skal ha spesiell fokus på barns psykiske helse, herunder barn som
pårørende.

6.4. Partene skal påvirke befolkningens helse gjennom vektlegging av de bakenforliggende
årsaksfaktorer for god helse, blant annet:

Sikre at alle barn får en trygg oppvekst i nærvær av ansvarlige voksne.
Arbeidsdeltakelse
Inntekt
Utdanning
Boligforhold
Sosial tilhørighet og tilgjengelighet
Lovpålagte helse, sosial- og barneverntjenester
Ytre miljøfaktorer
I ndividuelle helseadferd

•
6.5. Partene skal påvirke befolkningens levevaner gjennom vektlegging av blant annet:

Økt fysisk aktivitet
Forebygging av overvekt
Riktig kosthold
Tannhelse
Psykisk helse
Røykeslutt
Rusforebyggende arbeid
Sikkerhetsfremmende og skadeforebyggende arbeid

6.6. Partene har ansvar for å utvikle samarbeid om forebyggende tjenester, frisklivs- og
lærings- og mestringstilbud der forholdene ligger til rette for dette.

6.7. Partene har ansvar for samarbeid om smittevern og miljørettet helsevern.

6.8. Partene plikter å samarbeide om koordinering av tjenester og planer for pasienter og
brukere med behov for langvarig tjenester, og sikre medvirkning fra brukere i
planlegging og evaluering av helsefremmende og forebyggende tjenester.

7. Kommunens ansvar

Kommunen er ansvarlig for å fremme helse og søke å forebygge sykdom, skade og sosiale
problemer ved ytelse av helse- og omsorgstjenester, samt å sikre brukermedvirkning på individ-
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og systemnivå. Folkehelsehensyn må inngå som et viktig element i den generelle
samfunnsplanleggingen. Kommunen har ansvar for at folkehelsearbeid inngår i planverk og i
internt samarbeid mellom ulike aktører i kommunen. Kommunen har også ansvar for:

Å ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer etter folkehelseloven § 5 og
utvikle gode helsefremmende og forebyggende tilbud til befolkningen på bakgrunn av
oversikten over nødvendige helsefremmende og forebyggende tiltak for alle
befolkningsgrupper i kommunen.
Tidlig intervensjon og god koordinering av forebyggende innsats for kommunens
borgere, utvikle et godt system for migrasjonshelse, samt bidra inn i forebyggende og
helsefremmende tilbud utviklet av UNN herunder lærings- og mestringstilbud.
Å ha et kommunalt system for smittevern og miljørettet helsevern.
Å delta aktivt i samhandlingen med helseforetaket i regelmessige dialogmøter, samt
delta i felles evaluerings- og utviklingsarbeid.

8. UNNs ansvar

UNN  er ansvarlig for å fremme folkehelsen og motvirke sykdom, skade, lidelse og
funksjonshemming, samt å sikre brukermedvirkning på individ- og systemnivå.  UNN  skal bidra til
at tjenestetilbudet blir tilgjengelig og tilpasset pasientenes behov.  UNN  har også ansvar for:

Å bidra til å ajourføre data og formidle kunnskaper om positive virkninger av, eller om
svikt i, det helsefremmende og forebyggende arbeidet, for eksempel via Helseatlas for
Nord-Norge og på andre egnede samhandlingsarenaer
Bidra i utviklingen av helsefremmende og forebyggende tilbud til befolkningen på
bakgrunn av oversikten over nødvendige helsefremmende og forebyggende tiltak for alle
befolkningsgrupper i kommunen, samt ajourførte data og kunnskaper om positive
virkninger av, eller om svikt i, det helsefremmende og forebyggende arbeidet.
Tidlig intervensjon overfor barn, både som barn og som pårørende
Å bistå kommunen i arbeidet med smittevern og miljørettet helsevern
Å delta aktivt i samhandlingen med kommunen i årlige drøftingsmøter, samt delta i felles
evaluerings- og utviklingsarbeid
Å veilede personell i kommunehelsetjenesten (Lov om spesialisthelsetjenesten,
§ 6-3), samt veilede befolkningen og å bidra inn i forebyggende og helsefremmende
tilbud utviklet i kommunene herunder kommunale lærings- og mestringstilbud der dette er
etablert

9. Brukermedvirkning

Partene skal tilstrebe brukermedvirkning og ansattemedvirkning innenfor sine organisasjoner når
det gjelder gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling gjennom partenes felles
møteplasser.

Med brukermedvirkning menes at brukeren skal ha støtte til:
Å utvikle kompetanse og ferdigheter i god egenomsorg
Å utvikle sammen med helsetjenesten en plan for oppfølging ved langvarig sykdom/
helseplager.

Reell brukermedvirkning krever at helsetjenesten kartlegger pasientens mål/ behov for
diagnostikk og behandling. Helsetjenestens oppfølging skal avspeile både god faglig praksis og
de ønsker og behov pasientens selv uttrykker.
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Partene er enige om at kravet til brukermedvirkning også skal understøttes ved at synspunkter
og tilbakemeldinger som kommer frem gjennom brukerundersøkelser, brukerutvalget ved UNN,
eldreråd og fra funksjonshemmede i kommunen skal tillegges vekt.

Avtalens varighet, revisjon og oppsigelse

Avtalen trer i kraft fra den er underskrevet av partene og gjelder frem til en av partene sier opp
avtalen med ett års oppsigelsesfrist, jfr. 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 jevnlig rapportering og evaluering.

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

Uenighet og avvik

Uenighet og avvik etter denne avtalen skal behandles etter bestemmelsene i overordnet
samarbeidsavtale mellom Målselv kommune og UNN.

Dato og underskrift

Sted og dato: - /2 Sted og dato: /,Y

For Målselv kommu For Univ rsitetssykehus Nord-Norge HF
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