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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 inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5, første
avsnitt nr. 2.

Formål

Målgruppen er pasienter/brukere som har en kronisk tilstand og/eller en
funksjonsnedsettelse innenfor psykisk helse, rus og/eller somatikk med behov som strekker
seg ut over ordinære rutiner for inn- og utskrivning.

Pasienten kan være på venteliste for behandling eller inne i et habiliterings-
/rehabiliteringsforløp gjennom innleggelse/ambulant/poliklinisk oppfølging/lærings- og
mestringstilbud.

Når det gjelder pasienter som legges inn akutt og har behov for koordinering ved utskriving,
vises det til tjenesteavtale 3 og 5. Avtalen skal bidra til at pasienter og brukere opplever at
tjenestene er samordnet, og at det alltid er klart hvem som skal yte de aktuelle tjenestene.

Lovgrunnlag

Spesialisthelsetjenesteloven, lov om psykisk helsevern og helse- og omsorgstjenesteloven
definerer partenes ansvar for samordning av og samarbeid om disse oppgavene.

Spesialisthelsetjenesteloven definerer også en lovpålagt veiledningsplikt fra
spesialisthelsetjenesten overfor kommunene, jf § 6-3 i loven. Lov om helsepersonell og lov
om barn og foreldre definerer helsepersonellets lovpålagte oppgaver. I tillegg skal lov om
pasient- og brukerrettigheter legges til grunn.

Gjennom forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan  (IP)  og koordinator
reguleres partenes ansvar for å etablere Koordinerende enhet som skal bidra til å sikre
helhetlig tilbud til pasienter med behov for koordinator og Individuell plan.

Ansvars- og oppgavefordeling mellom kommuner og helseforetak

5.1. Informasjonsutveksling og dialog i forbindelse med innleggelse, opphold og
utskrivning

Kommunens og UNNs forpliktelser for dette er dekket i tjenesteavtale 5: utskrivingsklare
pasienter med behov for kommunale tjenester, tjenesteavtale 3 om innleggelse i sykehus, og
tjenesteavtale 9 om elektroniske meldinger

UNN har et spesielt veiledningsansvar når det gjelder pasienter/brukere som venter på
behandling. Dette gjelder særlig for behandling i rus, psykiatri og av utviklingshemmede.

I tilfeller der UNN gir melding om ventetid før pasienten kan gis tilbud om behandling har
aktuell avdeling ved UNN ansvar for å tilby kommunen råd og veiledning knyttet til oppfølging
av pasienten i ventetiden.
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5.2. Barn i sykehus/barn som pårørende - behov for spesielle ordninger når det
gjelder informasjonsutveksling for barn og unge

Partenes felles forpliktelser:
Bidra til å ivareta de behov for informasjon og nødvendig oppfølging som barn og
unge som pasienter og barn som pårørende har som følge av egen sykdom eller
sykdom i familien

UNNs forpliktelser:
Melde fra til hjemkommunen om barn som blir innlagt og som har krav på
skoleundervisning
Overfor pasienter med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk
sykdom eller skade som har mindreårige barn skal helseforetaket bidra til at
barnet/barna og personer som har omsorg for barnet/barna, gis informasjon om
pasientens sykdomstilstand, behandling og mulighet for samvær. Dette gjelder også
barnevernet der det har omsorgen for barnet/barna. Informasjonen skal gis i en form
som er tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger.

Kommunens forpliktelser:
Kommunen skal videreformidle helseinformasjon som er nødvendig for å oppfylle
foreldreansvaret til foreldre eller andre med omsorgsansvar, herunder
barnevernstjenesten der den har omsorgen
Kommunen skal bistå helseforetaket i saker der mindreårige barn av pasient med
psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade må
følges opp og informeres

5.3. Habiliterings og rehabiliteringstilbud, herunder ambulant virksomhet,
koordinerende enheter, tilrettelegging av hjelpemidler, lærings- og
mestringstilbud m.m.

5.3.1. Koordinerende enheter

Partenes felles forpliktelser:
UNN og den enkelte kommune har lovbestemt plikt til å etablere koordinerende
enheter (KE) som skal bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter og brukere med
behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering. KE skal:

Ha gjensidig kontakt og samarbeid gjennom faste kontaktpunkter,
møteplasser og systematisk informasjonsutveksling
Utarbeide interne retningslinjer for arbeidet med individuell plan og koordinator
i kommunen og i helseforetaket
Utarbeide retningslinjer for samarbeidet mellom kommunen og helseforetaket
omkring pasienter med koordinator og IP (se under). Retningslinjene skal
gjøres kjent for tjenesteytere som kommer i kontakt med pasienter/brukere
dette kan være aktuelt for
Til enhver tid ha oppdatert kontaktinformasjon tilgengelig for
samarbeidspartnere
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5.3.2. Melding om behov for rehabilitering

Dersom det etableres spesielle ordninger for henvisning til rehabilitering i hhv
kommunen/UNN (ut over det som dekkes av avtale 5, pkt 4.1), skal partene til enhver
tid være oppdatert om disse.

5.3.3. Ambulant virksomhet knyttet til brukere med langvarig behov for
spesialisert habilitering/rehabilitering

Ved langvarig ambulant oppfølging fra spesialisthelsetjeneste skal partene etablere
rutiner som sikrer informasjonsflyt mellom spesialisthelsetjenesten, fastlegen og
andre samarbeidende instanser. I komplekse enkeltsaker kan dette ivaretas med å
inngå individuelle samarbeidsavtaler som omfatter ansvarsfordeling og tidsperspektiv.

5.3.4. Lærings- og mestringstilbud

Partenes felles forpliktelser:
Samarbeide om lærings- og mestringstilbud der dette er hensiktsmessig
Etablere møteplasser for samhandling, kompetanseutveksling og
brukerrepresentasjon i utvikling av lærings- og mestringstjenester

UNNs forpliktelser:
Tilby individuell veiledning som del av behandlingstilbudet der dette er aktuelt
Tilby deltakelse i gruppebaserte diagnosespesifikke lærings- og
mestringstilbud
Ha rutiner for kartlegging og henvisning til lærings- og mestringstilbud

Kommunens forpliktelser:
Tilby individuell veiledning som en del av behandlingstilbudet der dette er
aktuelt
Ha rutiner for kartlegging og henvisning til lærings- og mestringstilbud i
helseforetaket og kommunen
Tilby deltakelse i gruppebasert lærings- og mestringstilbud

5.4. Samarbeid omkring individuell plan (IP)

Partenes felles forpliktelser:
Sikre at pasient/bruker med behov for langvarige og koordinerte tjenester får tildelt
koordinator og/eller utarbeidet individuell plan der dette er ønsket
Der pasient/bruker har koordinator både i kommunen og spesialisthelsetjenesten,
plikter disse å samarbeide
Beskrive samarbeidet mellom partene omkring IP og koordinator i egne retningslinjer

UNNs forpliktelser:
Snarest mulig gi melding om pasienters eller brukers behov for individuell plan
og/eller koordinator til hjemkommunens koordinerende enhet
Der pasienter kun har tjenester fra spesialisthelsetjenesten og det er behov for videre
koordinering, oppnevne koordinator og starte planarbeidet
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Kommunens forpliktelser:
Utarbeide individuell plan for pasienter/brukere med behov for langvarige og
koordinerte tjenester

5.5. Avklaring av ansvarsforhold i saker som omfattes av regelverket om
tilbakehold uten eget samtykke overfor personer med rusmiddelproblemer og
andre pasienter der bruk av tvang kan være aktuelt

Partenes felles forpliktelser:
Sikre at pasient/bruker hvor tvangstiltak må brukes under gjennomføring av
habiliterings/rehabiliteringstiltak gis egnet tilbud.

Kommunens ansvar og oppgaver:
Når det er behov for det, fatte skriftlig og begrunnet vedtak for beslutning om
manglende samtykkekompetanse for pasient/bruker som mottar kommunal
helsehjelp,
Ved behov gjøre vedtak om bruk av tvang overfor personer med psykisk
utviklingshemming i tilknytning til mottak av helse- og omsorgstjenester, etter
tilrådning fra habiliteringstjenesten i spesialisthelsetjenesten

UNNs ansvar og oppgaver:
For pasient som er henvist til spesialisthelsetjeneste skal det fattes skriftlig og
begrunnet vedtak for beslutning om manglende samtykkekompetanse. Dette skal
gjøres i samarbeid med pasientens fastlege og andre kommunale helse- og
omsorgsarbeidere som kjenner pasienten.
Bistå med veiledning, diagnostisering, samt utarbeide lovpålagt tilrådning om vedtak.
Bistå i gjennomføring av tiltak i saker som omfatter tvang overfor personer med
psykisk utviklingshemming

5.6. Rutiner for samhandling med fastlegen

Ved behov skal partene samarbeide om å etablere særskilte rutiner for god samhandling
med fastlegen.

Kommunens forpliktelse reguleres også gjennom overordnet samarbeidsavtale pkt 7 b.

Håndtering av avvik, tilbakemelding og evaluering

Det vises til overordnet samarbeidsavtale mellom når det gjelder håndtering av avvik og
uenighet. Retningslinjer og skjema for uønskede samhandlingshendelser er vedlegg til
overordnet samarbeidsavtale.

Brukermedvirkning

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

Med brukermedvirkning mener vi 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.
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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.

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.

Partene skal tilrettelegge for at brukere kan gi innspill og synspunkt på sin behandling
vedrørende både form og innhold. Det skal tilrettelegges for at brukerne får tilgang og innsyn
i sin behandlingsplan og at de kan kommentere på denne. Slike innspill skal dokumenteres
og motta et svar.

Varighet, revisjon og oppsigelse

Avtalen trer i kraft fra den er underskrevet 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 jevnlig rapportering og
evaluering.  "Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommune og
spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområder  legges til grunn i forbindelse med
oppfølging av avtalen. Slik gjennomgang skal også omfatte tjenesteavtaler og vedlegg. Det
skal utarbeides egen avtale for følgetjeneste. Slik avtale inngås innen utgangen av 2012.

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: , Sted og dato: Q

fl
1,4

For Målselv kommune

rf ,

For Unive itetssykehuset Nor Norge HF
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