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Bakgrunn

Helse Midt-Norge HF (HMN) har skilt ut ansvaret for rusomsorgen i eget helseforetak (Rusbehandling 
Midt-Norge HF – RMN) og kommunene er således forpliktet til å inngå to sett tjenesteavtaler, med 
Helse Nord-Trøndelag HF og Rusbehandling Midt-Norge HF. I forbindelse med evalueringsmøte med 
HMN som ble avholdt etter første forhandlingsrunde høsten 2011, stilte kommunene krav om at 
foretakene samordnet seg i de forhandlingene som skulle gjennomføres våren 2012. Dette er 
imøtekommet av foretakene, og RMN deltok på det siste forhandlingsmøte kommunene hadde med 
Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) den 25.05.12. 



Etter dette møtet har vi hatt god kommunikasjon om justeringer og tilpasninger av tjenesteavtale 2, 4, 
6, 7, 8, 9, 10, og 12 med RMN. 

Tjenesteavtalene mellom Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) og Inderøy kommune ble godkjent i 
kommunestyret i januar og i juni. I forhandlingsmøte med RMN 28.06.12, ble kommunenes krav om at 
tjenesteavtalene med RMN skulle være innholdsmessig identiske med de tjenesteavtaler som 
kommunene har forhandlet fram med HNT imøtekommet.

Vurdering:

Tilslutningsavtalene med RMN er innholdsmessig identisk med avtalene Inderøy kommune har inngått 
med HNT. De vurderingene som ligger til grunn i sak PS 2/12, PS 11/12 og PS 46/12
Samhandlingsreformen – lovpålagte samarbeidsavtaler, gjelder for tilslutningsavtalene vi inngår med 
RMN.

Rådmannen ser at avtalene som er fremforhandlet innfrir formålet de lovpålagte avtalene skal ivareta, 
samt at kravet kommunen har stilt overfor foretakene om at Rusbehandling Midt-Norge samordner 
sine avtaler med Helse Nord-Trøndelag sine avtaler med kommunen, er imøtekommet, og tilrår derfor 
at avtalene inngås.

Konklusjon

Kommunestyret godkjenner tilslutningsavtale med Rusbehandling Midt-Norge 



Tilslutningsavtale mellom nn kommune og Rusbehandling Midt-Norge HF

Tilslutningsavtale	mellom	Inderøy kommune,	org	nr 997391853 og	
Rusbehandling	Midt-Norge	HF,	org	nr	986 523	065

Helse Nord-Trøndelag HF og kommunene i Nord-Trøndelag har i hht lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester §§ 6-1 og 6-2 inngått tjenesteavtalene 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 og 12 – se vedlagte avtaler
som er identisk for alle kommunene.

Partene er enige om at Rusbehandling Midt-Norge HF slutter seg til tjenesteavtalene 2, 4, 6, 7, 8, 9,
10 og 12 som Inderøy kommune har inngått med Helse Nord-Trøndelag.

Dato, Dato,

____________________ _________________________
Inderøy kommune Rusbehandling Midt-Norge HF
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Tjenestavtale 2

Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning,
habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre
helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til
pasienter med behov for koordinerte tjenester

er hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.6.2011 § 3-5 tredje ledd,

§ 6-2 siste ledd og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjenestemed mer § 2-1 e.

1 Parter
Tjenesteavtalen er inngått mellom Inderøy kommune og Helse Nord-Trøndelag HF (HNT).

Heretter benevnt kommunen og HNT, i fellesskap nevnt som partene.

2 Formål
Formålet med tjenesteavtalen er å sikre at:

pasienter og brukere som har en tilstand og/eller en funksjonsnedsettelse innenfor psykisk

helse, rus og/eller somatikk med behov for koordinerte tjenester får et helhetlig,

sammenhengende og faglig forsvarlig tjenestetilbud innbefattet en forsvarlig

beslutningsprosess, herunder brukermedvirkning,

det alltid er tydelig hvem som skal yte tjenestene,

tjenestene skal stimulere til egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne,

likeverdighet og deltakelse.

Formålet skal oppnås gjennom å konkretisere ansvars- og oppgavefordelingen mellom HNT og

kommunen, samt å etablere samarbeidsrutiner for å ivareta en forsvarlig beslutningsprosess og

nødvendig informasjonsflyt.

3 Virkeområde
Tjenesteavtalen gjelder alle pasienter og brukere som har en tilstand og/eller en

funksjonsnedsettelse med behov for koordinerte tjenester som strekker seg ut over ordinære

rutiner for inn- og utskrivninger, jf tjenesteavtale 3 og 5.

Tjenesteavtalen omfatter også informasjonsutveksling i forbindelse med:

mindreårige barn som pårørende

pasient/bruker som ivaretar bistands- og omsorgsbehov hos pårørende, og ikke er i stand til

å ivareta behovene.
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4 Samhandlingsverktøy og informasjonsutveksling

4.1 Forsvarlig beslutningsprosess
Partene er enig om å sette fokus på bestemmelsene i pasient- og brukerrettighetsloven om

informasjon, medvirkning, samtykke, samtykkekompetanse og vedtak om helsehjelp, dette

på system- og individnivå.

	

4.2 Individuell plan
Tjenesteyterne skal samarbeide med hverandre om individuell plan (IP) for å bidra til et

helhetlig tilbud for den enkelte pasient/bruker, jf pasientrettighetsloven § 2-5,

spesialisthelsetjenesteloven § 2-5, psykisk helsevernloven § 4-1, helse- og

omsorgstjenesteloven § 7-1 og forskrift om habilitering og rehabilitering.

Partene arbeider videre med å utvikle gode samhandlingsverktøy gjennom arbeidet med

konkretisering av helhetlige pasientforløp.

Kommunen og HNT skal avklare bruk av felles elektronisk verktøy, for å sikre at IP benyttes, jf

tjenesteavtale 9.

4.3 Samarbeid om komplekse pasientsaker
HNT og kommunen skal foreta skriftlige ansvarsavklaringer i komplekse pasientsaker, jf

Tjenesteavtale 1, punkt 5.

4.4 System for informasjonsutveksling om pasienter som er til

dagbehandling og polikliniske konsultasjoner i sykehus
Når pasienter som er til dagbehandling / poliklinisk konsultasjon får endrede behov for

kommunale tjenester, skal kommunen varsles muntlig.

4.5 Informasjonsutveksling når mindreårige barn er pårørende
HNT og kommunen har ansvar for å avklare om pasient/bruker har mindreårige barn som

pårørende, og om barnets situasjon er vurdert og ivaretatt.

Partene skal ha et system for å gi nødvendig støtte og oppfølging til barn og ungdom som er

pårørende av psykisk syke, rusmiddelavhengige eller alvorlig somatisk syke eller skadde

pasienter. Relevante instanser skal varsles så tidlig som mulig om bistands-/omsorgsbehov

som mindreårige barn har.

4.6 Informasjonsutveksling når pasients/brukers pårørende trenger

bistand
HNT og kommunen har ansvar for å avklare om pasient/bruker har pårørende som trenger

bistand/omsorg når pasienten/brukeren mottar behandling i HNT og/eller kommunen.

Partene skal ha et system for å gi nødvendig støtte til pårørende som trenger bistand/omsorg

når pasienten/brukeren mottar behandling i HNT og/eller kommunen. Relevante instanser

skal varsles så tidlig som mulig om bistands-/omsorgsbehov som pårørende har.
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4.7 Ambulant virksomhet
Partene er enige om følgende definisjon av ambulant virksomhet:

"Ambulant virksomhet er tverrfaglig behandling på spesialisertnivå gitt av et team i eller

nært hjemmet."

Ambulant virksomhet kan gis pasienter med langvarige behov for spesialisertbehandling når

det av faglige grunner bør skje i egen kommune. Dette gjelder både oppfølging av pasienten,

og ved nødvendig kompetanseoverføring. Ambulant virksomhet gis i nært samarbeid med

kommunen. Etter avklaring med pasienten skal kommunen informeres om tilbudet som gis,

og motta poliklinisknotat fra relevante konsultasjoner.

5 Ansvarsavklaringer

5.1 Felles ansvar
Partene er enig om å avholde samarbeidsmøter for å planlegge nødvendige tiltak etter
utskriving.
Partene har ansvar for at nødvendige hjelpemidler installeres og tilpassesfør utskriving.
Partene er enig om å utarbeide felles retningslinjer for IP, og for koordinator på systemnivå.
Koordinatoransvaret og samarbeidet mellom koordinator i kommunen og HNT skalavklares.
Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i HNT og i kommunen har ansvar for å
initiere dette arbeidet. Det skaltilstrebes at partene koordinerer sine tjenester. Pasienten
skal ha et kontaktpunkt både i HNT og i kommunen.
Partene er enig om å legge rapport15-1947 2011 fra Helsedirektoratet til grunn i arbeidet
med å utvikle felles forståelse av habilitering og rehabilitering på individ og systemnivå. Det
visesogsåtil tjenesteavtale 1.
Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i HNT og i kommunen skal ha oversikt
over pasientforløp i egen organisasjonfor å oppnå samhandling på system- og individnivå.
Partene er enig om å etablere fast møtestruktur for å sikre samarbeid og
kompetanseutvikling i koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i HNT og i
kommunen, jf tjenesteavtale 6 punkt 4.

5.2 HNTs ansvar:
HNT skal:

utrede, undersøke og gi habiliterings- og rehabiliteringstilbud til pasienter med behov for
tverrfaglig spesialisert habilitering og rehabilitering,
starte habiliterings- og rehabiliteringstiltak så snart som mulig under institusjonsopphold,
melde fra til koordinerende enhet i kommunen ved behov for individuell plan og/eller
kommunal koordinator,
innkalle til samarbeidsmøter før utskrivingnår pasient/bruker har behov for omfattende
kommunale tjenester,
kartlegge pasienten/brukerens behov for nødvendige hjelpemidler etter utskriving, bestille
hjelpemidlene og gi opplæring i bruken av dem,
delta i ansvarsgrupper både før, under og etter pasient/brukers sykehusoppholdnår det er
faglig behov for dette,



? Inderøykommune • HELSE NORD-TRØNDELAG

g) i samsvar med helsepersonelloven, gi relevant informasjon til helsepersonell i kommunen i
forbindelse med pasienter/brukere som har behov for koordinerte tjenester.

5.3 Kommunens ansvar:
Kommunen skal:

etablere koordinerende enhet, og gi kontaktinformasjon om denne til HNTs koordinerende
enhet,
sørgefor å utarbeide individuell plan, tilby og utnevne koordinator og vurdere å opprette
ansvarsgrupper, der det er behov for dette,
ha habiliterings- og rehabiliteringstilbud,
i samsvar med helsepersonelloven, gi nødvendig og relevant informasjon til helsepersonell i
HNT i forbindelse med pasienter/brukere som har behov for koordinerte tjenester.

5.4 Lærings- og mestringstilbud
Partene skal samarbeide om:

lærings-og mestringstilbud der dette er hensiktsmessig,
å etablere møteplasser for samhandling, kompetanseutvikling og brukerrepresentasjon.

5.5 Bruk av tvang og makt
Følgende lover regulerer bruk av tvang og makt:

Lovom psykiskhelsevern
Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 og 10
Lovom pasient- og brukerrettigheter kapittel 4A

Kommunen og HNT erkjenner at det er behov for kompetanseheving når det gjelder dette
regelverket. Partene er enig om å ta initiativ til å videreføre og utvide samarbeidet i nettverket
pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4a som er initiert av fylkesmannen i Nord-Trøndelag, jf
tjenesteavtale 6 punkt 4.

6 Avvik
Tjenesteavtale 12 om Avvik gjelder.

7 Andre bestemmelser
Punktene 10 Håndtering av uenighet - tvisteløsning, 11 Mislighold, 12 Varighet, revisjonog

oppsigelseog 13 Innsendingav avtaler til Helsedirektoratet i Samarbeidsavtalen mellom

kommunen og HNT gjelder for denne tjenesteavtalen.

Inderøy kommune

Dato

cXse-
1)trel,m-en

Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) HF
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nderøykommune

Tjenesteavtale 4

Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnoppholdfor øyeblikkelig
hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5 tredje ledd.

Retningslinjerfor videre samarbeidom opprettelse av særavtale om
døgntilbudfor øyeblikkelig hjelp i kommunen
er hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.6.2011 § 3-5 tredje ledd,

§ 6-2 siste ledd og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste med mer § 2-1 e.

1 Parter
Tjenesteavtalen er inngått mellom Inderøy kommune og Helse Nord-Trøndelag HF. Heretter

benevnt kommunen og HNT, i felleskap nevnt som partene.

2 Formål
Tjenesteavtalen beskriver samarbeidet om døgnbasert øyeblikkelig hjelp tilbudet fram til

etablering av et kommunalt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp innen 1.1 2016. Videre

beskriver tjenesteavtalen hvordan pasienten sikres en fullverdig tjeneste mens tilbudet bygges

opp i kommunen. HNT skal ikke bygge ned tilbudet før tilbudet i kommunen er tilstrekkelig

etablert. På dette grunnlag skal tjenesteavtalen bidra til:

at partene samarbeider om å gi pasienten et helhetlig, koordinert og forsvarlig helse- og
omsorgstilbud på riktig sted og uten forsinkelser
en effektiv, korrekt og sikker informasjonsflyt mellom og innenfor behandlings- og
omsorgsnivåene
å redusere risikoen for uheldige hendelser
å registrere i hvilken grad ordningen fører til ønskede og målbare effekter

3 Virkeområde
Tjenesteavtalen gjelder retningslinjer for planlegging og forberedelse av etablering av tilbud

om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for

øyeblikkelig hjelp.

Partene er enige om at begrepet "øyeblikkelig hjelp" forstås som:

"Henvisning av pasient som har antatt hjelpebehov for umiddelbar eller snarlig undersøkelse,

behandling eller pleie innen 24 timer fra første kontakt med helsetjenesten".

Kommunens plikt til å tilby døgnopphold for øyeblikkelig hjelp skal kun gjelde de

pasientgruppene som kommunen selv har mulighet til å utrede, behandle og/eller yte omsorg

til. Pasienten skal henvises til HNT om de ikke kan behandles forsvarlig på kommunalt nivå.
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Kommunen står fritt m.h.t. hvordan tilbudet om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp blir

organisert av kommunen. Krav til forsvarlighet innebærer konkret at HNT ikke kan redusere

sine tjenester før tilsvarende tilbud er etablert i kommunen. Jf også tjenesteavtale 1 punkt 4.

4 Samarbeid om opprettelse av døgntilbud for øyeblikkelig hjelp i
kommunen
Partene er enige om at etablering av døgntilbud for øyeblikkelig hjelp i kommunen omfatter 3

faser:

et forberedende arbeid
iverksetting av ordningen
et oppfølgende arbeid

4.1 Videre planlegging og forberedelser
I det forberedende arbeidet skal partene internt i egne organisasjoner og gjensidig ha

kartlagt og drøftet:

hva som allerede finnes av tjenester
hvilke tilbud det er mulig og forsvarlig å opprette
hvilke opplysninger som er tilgjengelige for beskrivelse av nåsituasjonen, og utviklingstrekk
som grunnlag for å avklare fremtidige behov
behovet for kompetanse, tilgang til veiledningstjenester og utstyr ved opprettelse av
tilbudet, herunder definerte planer for undervisning, hospitering, veiledning og praktisk
trening

hvilke praktiske rutiner (organisering, kommunikasjon m.v.) som skal gjelde for samhandling
mellom kommunen og HNT i tilknytning til innføring av kommunalt døgnopphold som
øyeblikkelig hjelp

hvilke indikatorer som skal anvendes for å evaluere målsettingen om bedre pasientforløp for
aktuelle pasientgrupper, og målet om en reduksjon av antall innleggelser som øyeblikkelig
hjelp i HNT

4.2 Kommunalt døgntilbud om øyeblikkelig hjelp og aktuelle pasientgrupper
Partene er enig om at Vedlegg til tjenesteavtale 4 Retningslinje for samarbeid og opprettelse av

kommunalt døgntilbud om øyeblikkelig hjelp, utarbeidet 10.5.2012 til denne tjenesteavtalen,

skal være grunnlaget for de kommende forhandlinger om særavtale om døgntilbud for

øyeblikkelig hjelp i kommunen.

5 Informasjonsstrategi
God kommunikasjon og informasjon om innføringen av kommunalt døgntilbud for øyeblikkelig

hjelp, både innad i egne organisasjoner og utad mot brukere og befolkning som helhet, er en

avgjørende forutsetning for å oppnå ønsket effekt. Detaljer om dette skal framgå i særavtalen

om etablering og drift av døgntilbud for øyeblikkelig hjelp i kommunen.
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6 Framdrift om etablering av døgntilbud for øyeblikkelig hjelp i
kommunen
Partene er enige om å bidra til en framdrift som gjør at etablering og drift skjer innenfor de

lovbestemte tidsfrister. Partene er innforstått med at videre planlegging om etablering av

kommunalt øyeblikkelig hjelp tilbud i kommuner og kommuneregioner i Nord-Trøndelag, legges

fram for samordning i ASU.

7 Avvik
Tjenesteavtale 12 Avvik gjelder.

8 Andre bestemmelser
Punktene 10 Håndtering av uenighet - tvisteløsning, 11 Mislighold, 12 Varighet, revisjon og

oppsigelse og 13 Innsending av avtaler til Helsedirektoratet i Samarbeidsavtalen mellom

kommunen og HNT gjelder for denne tjenesteavtalen.

Dato, 02. ,ol.

Inderøy kommune

Helse Nor?ofl'c1-2-c?
Direktoren

7600 L'

Helse Nord-Trøndelag HF (HNT)
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Vedleggtil tjenesteavtale 4

Retningslinjefor samarbeidog opprettelse av kommunaltdøgntilbud
for øyeblikkelig hjelp utarbeidet 10.5.2012

1 Aktuellepasientgrupper
Pasienter/pasientgrupper som kan være aktuelle for å benytte kommunalt døgntilbud for

øyeblikkelig hjelp, er:

akutt forverring av kjent tilstand med avklart diagnose

midlertidig opphold av mennesker som trenger akutt omsorg og ivaretakelse
medikamentjustering hos pasienter med kjent smerteproblematikk
palliasjon og terminal omsorg
videre observasjon av uavklarte tilstander (forutsatt at innleggelse i sykehus ikke er funnet
nødvendig etter forutgående konferanse med relevant lege i HNT).

2 Pasientgruppersom ikke er aktuelle
akutt forverring av en kjent kronisk sykdom, der en vurdering av alvorlighetsgrad,
komorbiditet (flere tilleggsykdommer til primær sykdom) og funksjonssvikt tilsier innleggelse
i sykehus
akutt funksjonssvikt hos eldre med kroniske sykdommer, hvor det kan være vanskelig å finne
årsaksforhold, og hvor det er fare for rask forverring
traumer med uavklart alvorlighetsgrad
pasienter som ut fra definerte pasientforløp (for eksempel hjerneslag eller hjerteinfarkt) skal
innlegges i sykehus
hvor det foreligger en mulighet for at behandlingen kan bli forringet, eller at pasienten blir
påført vesentlig mer eller forlenget lidelse

3 Føringerfortjenestens innholdvedrørende kommunaltdøgntilbudfor
øyeblikkelighjelp

Partene er enig om at følgende føringer er gjeldende for tjenestens innhold. Det vises bl.a. til

Helsedirektoratets rapport 02/2012 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold.

Veiledningsmateriell, kapittel 4.

Føringene er:

tilstedeværelse av sykepleier 24 timer i døgnet
bemanning, kompetanse, sengeressurser og pasientkategorier skal være avpasset i forhold til
kommunens vurdering av behov
kommunalt døgnopphold som øyeblikkelig hjelp forutsetter tilsyn av lege forut for
innleggelsen
kommunen har en utarbeidet plan for tilgjengelighet av medisinskfaglig kompetanse
tilgang til laboratorietjenester skal være avklart
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f) oppholdets varighet bestemmes av kommunen. Partene er enige om at kommunens

beslutning tas inn i særavtalen om etablering og drift av døgnbasert kommunal øyenlikkelig

hjelp.

Det er fastlegen, legevaktslegen eller sykeheimslegen som foretar konkret vurdering av hvor

pasienten bør få sin behandling, og dersom det er tvil om pasienten vil få forsvarlig behandling i

kommunen, skal pasienten henvises til HNT.

Dersom det er tvil om pasienten vil få forsvarlig behandling i kommunen, skal pasienten henvises

videre til HNT.

4 Dokumentasjons - og kartleggingssystemer
Partene forplikter seg til å følge anvisningene i Helsedirektoratets rapport kap. 4.6, side 13 når det

gjelder dokumentasjon og kartleggingssystemer. De konkrete elementene som omfattes, tas inn i

særavtalen om etablering og drift av døgnbasert kommunal øyeblikkelig hjelp.

Partene er enige om at informasjonen i slike kartleggingssystemer skal brukes til evaluering av

behov/etterspørsel og analyse av hvordan tjenestene gjensidig påvirker hverandre. Det er enighet

om at slike kartleggingssystemer senest skal være konkretisert og implementert innen 01.01.2016.

5 Konferanserutiner mellom allmennlege og sykehuslege
Kommunen og HNT forplikter seg gjennom denne tjenesteavtalen til å sørge for at en

konferanseordning mellom aktuelle leger er innarbeidet, før ordningen trer i kraft. Detaljer om dette

skal framgå i særavtalen om etablering og drift av døgnbasert kommunal øyeblikkelig hjelp.

5.1 Oppfølgingav risikoutsatte pasientgrupper med langvarige og sammensatte
behov

Eldre pasienter med kroniske og sammensatte lidelser utgjør en hovedgruppe innenfor begrepet

øyeblikkelig hjelp. Partene er enige om å gjennomføre et samarbeid om å innføre egne rutiner ved

oppfølging av risikoutsatte pasienter, for å redusere faren for tilbakefall og forverring og derved

forebygge øyeblikkelig hjelpsituasjoner. Detaljer om dette skal framgå i særavtalen om etablering og

drift av døgnbasert kommunal øyeblikkelig hjelp.
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Tjenestavtale 6

Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og
informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering

er hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenesterav 14.6.2011 § 3-5 tredje ledd,

§ 6-2 nr 6 og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjenestemed mer § 2-1 e.

1 Parter
Tjenesteavtalen er inngått mellom Inderøy kommune og Helse Nord-Trøndelag HF (HNT),
heretter nevnt som kommunen og HNT, i fellesskapnevnt som partene.

2 Formål
Hensikten med denne tjenesteavtalen er å oppnå helhetlige pasientforløp som er forsvarlig.

3 Virkeområde
Tjenesteavtalen gjelder gjensidigkunnskapsoverføring,kompetanseheving, dialog og
informasjonsutvekslingmellom partene for eksempel gjennom avtalte rutiner, faglige nettverk,
hospiteringsordninger,felles møteplasser, bruk av ambulante team og
praksiskonsulentordingen.

4 Tiltak for gjensidig kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling,
faglige nettverk og hospitering

4.1 Gjensidig kunnskapsoverføring
Partene skal utvikle handlingsstrategierfor kompetanseoverføring som en følge av
oppgave og ansvarsforskyvning.
Det skal i løpet av 2012 utarbeides en felles forståelse av hva veiledning skal innebære,
med avgrensninger mot:

Den enkelte pasient
Grupper av pasienter

Behov for overføring av ny kunnskap,metoder og prosedyrer
Systematiskvedlikehold av kunnskaptil grupper av helsepersonell
Partene plikter å gjøre kjent for hverandre ulike kursog fagdager som avholdes.
Partene er enig om å bruke et lett tilgjengelig og forståelig språk i alle former for
dokumenter og informasjonsmateriell som har betydning for pasienter, pårørende og
helsepersonell.
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HNT har veiledningspliktoverfor kommunal helse- og omsorgstjenester. Plikten er både generell
og kliniskrettet mot individuelle pasientforløp, jf. spesialisthelsetjenesteloven §6.3. Form,
innhold, omfang og vilkår for veiledningen avtales mellom partene.

4.2 Informasjonsutveksling
Partene er enig om å bruke det avtalte avvikssystemetsom grunnlag for kvalitetsforbedring av
informasjonsutveksling,slikat forsvarlig informasjonsutvekslingsikresi alle helhetlige
pasientforløp. Jf tjenesteavtale 12

4.3 Partsammensatte fagligenettverk
Partene er enig om:

å kartlegge og evaluere eksisterende faglige nettverk, og dette arbeidet følges opp av ASU,
jf Samarbeidsavtalen pkt 6,
å videreføre faglige nettverk som er i samsvar med Samarbeidsavtalen,
å vurdere om det er behov for å supplere med nye faglige nettverk,
at alle nettverk skal ha et avklart mandat i samsvar med Samarbeidsavtalen,
å etablere fast møtestruktur for de koordinerende enhetene i habilitering og rehabilitering
for å sikre samarbeid og kompetanseutvikling, jf tjenesteavtale 2 punkt 5.1. HNT har
sekretariatsfunksjon,
å ta initiativ til å videreføre og utvide samarbeidet i nettverket pasient- og
brukerrettighetsloven kapittel 4 a, som er initiert av fylkesmannen i Nord-Trøndelag, jf
tjenesteavtale 2 punkt 5.3.
å gi Personalnettverket et nytt mandat i løpet av 2012,
å videreføre det partssammensatte kliniskesamarbeidsutvalget for jordmortjenesten i
Nord-Trøndelag som skal konkretisere og påse implementering av "Helhetlig plan for
svangerskaps-,fødsels- og barselomsorgi Midt-Norge", jf tjenesteavtale 8 punkt 4.
å etablere et kontaktpunkt mellom kommunen, HNT og Helse Midt-Norge IT —Hemit, jf
tjenesteavtale 9 punkt 7.2,
å videreføre og videreutvikle "Kompetansenettverket i forebyggende og helsefremmende
arbeid", jf tjenesteavtale 10 punkt 4,
å opprette fagråd for beredskap, jf tjenesteavtale 11 punkt 4 underpunkt 2,

I) å opprette fagråd for den akuttmedisinske kjede, jf tjenesteavtale 11 punkt 5 underpunkt
1,

m) å opprette fagråd for kvalitetsforbedring og sikkerhetsarbeid, jf tjenesteavtale 12 punkt 4.

4.4 Hospitering
Partene skal beskrive hvordan hospitering kan gjennomføres. Arbeidet påbegynnes i 2012.
Et hospiteringsprogramskalavklare aktuelle områder og mål for hospiteringen. Partene dekker
egne utgifter ved hospitering.

4.5 Andre tiltak
Partene utarbeider konkrete handlingsstrategierfor arbeid med kompetanseheving og
kunnskapsoverføringpå ulike områder:

a) Rekrutteringsbehov

Muligheter for kombinerte stillinger
Behov og muligheter for samarbeid mellom flere arbeidsgivere
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Partenes eierskap til praksiskonsulentordningenmå i løpet av 2012 defineres og avklares.
Praksiskonsulentordningener en ordning som er nasjonalt forankret, og som har sitt
virkeområde i samhandlingsrommet mellom kommunen og HNT.
Partene skal utvikle en mer omforent forståelse av funksjonsvurderingfor å oppnå
helhetlige pasientforløp som er forsvarlig.

5 Avvik
Tjenesteavtale 12 om Avvik gjelder.

6 Andrebestemmelser
Punktene 10 Håndtering av uenighet - tvisteløsning,11 Mislighold, 12 Varighet, revisjonog

oppsigelseog 13 innsendingav avtaler til Helsedirektoratet i Samarbeidsavtalen mellom

kommunen og HNT gjelder for denne tjenesteavtalen.

Dato og underskrift
..L,,

Dato,

Inderøy kommune

7,/
„

Dato,

HelseNord-Trondelag

7600 LEVANGER
Helse Nord-Trøndelag HF
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Tjenesteavtale 7

Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid

er hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.6.2011 § 3-5 tredje ledd,

§ 6-2 nr 7 og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste med mer § 2-1 e.

1 Parter
Tjenesteavtalen er inngått mellom Inderøy kommune og Helse Nord-Trøndelag HF (HNT),

heretter nevnt som kommunen og HNT, i fellesskap nevnt som partene.

2 Formål
Hensikten med tjenesteavtalen er å legge til rette for å utvikle felles tiltak for å styrke kunnskap,

kompetanseheving hos helse- og omsorgspersonell, forskning og innovasjon som understøtter

samhandlingsreformens intensjoner.

3 Virkeområde
Tjenesteavtalen gjelder helse- og omsorgspersonell og annet personell ansatt hos partene.

Tjenesteavtalen gjelder partenes deltakelse i forskernettverk/samarbeidsfora for forskning

(innovasjon), oppgave- og ansvarsfordeling, rapporteringssystemer, utdanningsbehov, praksis og

utdanningstilbud.

4 Tiltak for samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid

4.1 Forskning
Partene er enige om:

å etablere samarbeidsfora for forskning,

å bidra til innovasjon mellom aktuelle aktører,

å beskrive hvordan samarbeide om FOU tiltak skal foregå, og å påbegynne arbeidet i løpet

av 2012,

å utarbeide system for anvendelse av forskningsresultater og ny kunnskap

å utvikle og samarbeide om aktuelle forskningsprosjekter,

å definere et felles utviklings- og forskningsprosjekt i løpet av 2012

å evaluere utviklings- og forskningsprosjekter,

å arrangere felles informasjon, forskningsdager mv
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4.2 Utdanning, praksis og læretid
Partene er enig om:

å se utdanningsbehovet i kommunen og HNT i sammenheng,

å sikre at samhandling vektlegges i utdanning,

å ta initiativ til at dagens tre samarbeidsorgan mellom kommunene, HNT og HINT

organiseres til ett samarbeidsorgan, som sikrer representasjon tilsvarende dagens tre
samarbeidsutvalg, samt å ta initiativ til å invitere Nord-Trøndelag fylkeskommune til å delta i

samarbeidsutvalget.

å ta i bruk ny teknologi og nye pedagogiske virkemidler for å sikre tilgang til framtidige

utdanningstilbud i regionen,

å samarbeide om utdanningstilbud og felles etterutdanning, internopplæring og tilbud til

lærlinger,

å utveksle kunnskap om hverandres kompetanseplaner, for å samordne forespørsler til

utdanningsinstitusjonene om aktuelle etter- og videreutdanninger.

5 Avvik
Tjenesteavtale 12 Avvik gjelder.

6 Andre bestemmelser
Punktene 10 Håndtering av uenighet - tvisteløsning,11 Mislighold, 12 Varighet, revisjonog
oppsigelseog 13 Innsendingav avtaler til Helsedirektoratet i Samarbeidsavtalen mellom
kommunen og HNT gjelder for denne tjenesteavtalen.

Dato og underskrift

Dato, 02 .. el X2.—

Inderøy kommune

HelscNord-T~e1~.
k

Direl;toren

7600 LE

Helse Nord-Trøndelag HF
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Tjenesteavtale 8

Samarbeid om svangerskaps-, fødsels- og barseltilbud

er hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenesterav 14.6.2011 § 3-5 tredje ledd,

§ 6-2 nr 8 og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjenestemed mer § 2-1 e.

1 Parter
Tjenesteavtalen er inngått mellom Inderøy kommune og Helse Nord-Trøndelag HF (HNT).
Heretter benevnt kommunen og HNT, i felleskap nevnt som partene.

2 Formål
Formålet med tjenesteavtalen er at gravide, fødende og familien skaloppleve en helhetlig og
sammenhengende svangerskaps-,fødsels- og barselomsorg,jf "En gledelig begivenhet", St.meld.
12, 2009.

3 Virkeområde
Avtalen gjelder samarbeid om svangerskaps-,fødsels-og barseltilbud.

4 Kvalitetskrav i fødselsomsorgen
Ansvars-og oppgavefordelingen mellom kommunen og HNT skalvidereføres på samme måte
som i dag, jf tjenesteavtale 1.

4.1 Prioriteringer
Beggeparter skalvidereutvikle tjenestene med basisi "helhetlig plan for svangerskaps-,fødsels-
og barselomsorg"med særligvekt på følgende områder:

systematiskoppfølging av gravide med risikofor psykiske,rus og sosialmedisinske
problemstillinger,
tverrfaglig samarbeid om å g i en behovsbasertog helhetlig oppfølging,
felles plan for utvikling av kompetanse.

4.2 Samarbeid
Partene er enig om å videreføre det partssammensatte kliniskesamarbeidsutvalget for
jordmortjenesten i Nord-Trøndelag, jf tjenesteavtale 6 punkt 4.

Partene er enig om at følgende mandat gjelder for dette utvalget:
hvordan anbefalingene i "Kvalitetskravtil fødselsomsorgen"skal innfris,
hvordan tverrfaglig samarbeid og utvekslingav informasjon mellom tjenestene og nivåene
skal ivaretas, herunder tilgang og bruk av felles prosedyrer,
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hvordan utviklingen av en desentralisert og differensiert svangerskaps-,fødsels og
barselomsorgskalgjennomføres, herunder obligatoriskhospiteringstjeneste,
følgetjenesten, herunder organiseringav beredskapfor følgetjeneste og utvikling av
standarder,
samarbeidsarenaer, herunder faglig samarbeidsarenaer for utvekslingav kompetanse og
prosedyrer.

4,3 Oppgave og ansvarsfordeling
HNTs oppgaver:
HNT skal:

bidra til kompetanseutvikling for kommunalt helsepersonell, herunder å leggetil rette for
hospitering av kommunale jordmødre ved fødeavdelingene,
sørge for følge- og beredskapstjenestenfor kommuner som har krav på det, jf. St.Prop. nr.67
2008-2009.

Kommunens oppgaver:
Kommunen skal:

organisere systemet for svangerskaps-og barselomsorg,
sørge for nødvendig opplæring av eget personell.

5 Avvik
Tjenesteavtalen 12 Avvik gjelder.

6 Andre bestemmelser
Punktene 10 Håndtering av uenighet - tvisteløsning,11 Mislighold, 12 Varighet, revisjonog

oppsigelseog 13 Innsendingav avtaler til Helsedirektoratet i Samarbeidsavtalen mellom

kommunen og HNT gjelder for denne tjenesteavtalen.

Dato, O!3'•

Inderøy kommune

HelseNor9tIci'on'ci'eN
Z-L> t

7600 - .
Helse Nord-Trøndelag HF
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Tjenestavtale 9

Samarbeid om IKT-løsninger lokalt

Hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven§ 6-2 nr.9 og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste

med mer § 2-1 e.

1 Parter
Tjenesteavtalen er inngått mellom Inderøy kommune og Helse Nord-Trøndelag HF (HNT).

Heretter benevnt kommunen og HNT, i felleskap nevnt som partene.

2 Bakgrunn
Samarbeid om informasjons-, kommunikasjons-og teknologiløsninger (IKT-Iøsninger)lokalt er av

stor betydning for å få til god samhandling. Enkel, raskog pålitelig tilgang til pasientinformasjon

kan blant annet sikresved å ta i bruk standardiserte elektroniske meldinger mellom partene.

Partene skal legge til rette for å følge opp at informasjonsutvekslingforegår elektronisk over

Norsk Helsenett.

All samhandlingskalvære i samsvar med kravene i helsepersonelloven, helseregisterloven,

personopplysningsloven,kvalitets- og sikkerhetskrav i norm for informasjonssikkerheti

helsevesenet og "Krav til elektronisk meldingsutvekslingversjon 1.0". Det er utarbeidet

veiledende retningslinjer og sikkerhetsstandarder på flere kommunikasjons-og

samhandlingsområder. Disseretningslinjene leggestil grunn for lokale samhandlingsrutiner.

3 Formål
Hensikten med tjenesteavtalen er å oppnå økt bruk av lokale elektroniske systemløsningerfor å

sikre helhetlige pasientforløp, slik at elektronisk kommunikasjon over Norsk Helsenett blir den

ordinære måten å kommunisere på mellom tjenesteytere.

Elektroniskkommunikasjon mellom tjenesteytere antas å ha følgende effekter:

Økt sikkerhet på forsendelse og oppbevaring av pasientdata
Økt hastighet på informasjonsutvekslingen
Økt kvalitet i arbeid som utføres
Forenklingog effektivisering av arbeidsprosesser
Bedre funksjonalitet og kompatibilitet basert på pasients/brukers behov
Utvekslingav kunnskapog kompetanseutvikling
Forenkle arbeidsprosessenemellom partene
Sikre kostnadseffektiv drift i HNT og kommunen
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4 Virkeområde
Denne tjenesteavtalen gjelder:

forventning til elektronisk kommunikasjon og interaktive løsninger, inkludert bruk av
konferanser og samordnet kommunikasjon med tale, bilde og tekst som del av felles
samhandling,
organisatorisktilrettelegging og kompetanseutvikling,
mulighet for bruk av telestudio eller interaktive løsningerfor veiledning og
konsultasjonermellom aktuelle fagmiljø,
fremdrift for å leggetil rette for elektronisk informasjonsutvekslingbasert på standarder
og bruk av Norsk Helsenett,
elektronisk melding og håndtering av avvik,
rutiner for drift, overvåking og oppgradering av en felles plattform for elektronisk
samhandlingherunder krav til responstidfor feilretting.

5 Sentrale plikter, oppgaver og ansvar i forhold til lov
HNT og kommunen skal i fellesskap sørgefor at det leggestil rette for elektronisk samhandling
mellom partene, herunder plattform for bruk av fagsystemer, henvisninger, rekvisisjonerog
utvekslingav meldinger.

6 Forløp ved etablering av elektronisk samhandling
Partene er enig om at etablering av elektronisk samhandling omfatter 3 faser:

et forberedende arbeid,

iverksetting av ordningen,

et oppfølgende arbeid

7 Oppgaver og ansvar

7.1 Felles ansvar
I forbindelse med utbredelse av elektronisk samhandling mellom partene skaldet avtales egne
rutiner/prosedyrer for:

akseptert responstid på meldinger og feilretting,
felles kontaktpunkt for avvikshåndtering,
driftsavtaler,
felles opplæringsprogram ved felles funksjonalitet,
felles plattform for interaktiv samhandling klinisk(videokonferansesystem, Mowi/ Lync
eller annet),
videreutvikling av elektronisk velferdsteknologi,
felles meldingstjener lagt til Norsk Helsenett.
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7.2 HNTs ansvar

HNT skalforberede og utvikle egne fagsystemer slikat alle meldinger er tilrettelagt for
elektronisk samhandlingmed kommunen, herunder:

eMeldinger
epikriser, brev og notat
rekvisisjoner
røntgensvar
laboratoriesvar
generelle forespørsel og da spesielt "Melding om utskrivningsklarpasient".

HNT skal ha nødvendig kvalitets- og sikkerhetsrutiner knyttet til:
tjenestelig adresseringav meldinger,
kommunikasjon mellom partene gjennom Norsk Helsenett,
verifikasjon oggodkjenningsrutiner i meldingstjener,
overvåkingav meldingstrafikk med definert oppfølgingsansvar,
et avvikssystemfor oppfølging av uønskede hendelser.

Se tjenesteavtale 6 punkt 4.3 om fremtidig kontaktpunkt mellom kommunen, HNT og Helse Midt-
Norge IT- Hemit.

7.3 Kommunens ansvar
Kommunen skalforberede og utvikle egne fagsystemer slikat alle meldinger er tilrettelagt for
elektronisk samhandling med HNT, herunder:

eMeldinger,
henvisningermed vedlegg,
rekvisisjoner,
generelle forespørsler.

Kommunen skal ha nødvendige kvalitets- og sikkerhetsrutiner knyttet til:
tjenestelig adresseringav meldinger,
kommunikasjon mellom partene gjennom Norsk Helsenett,
verifikasjon og godkjenningsrutiner i meldingstjener,
overvåkingav meldingstrafikk med definert oppfølgingsansvar,
et avvikssystemfor oppfølging av uønskede hendelser.

Norsk Helsenett er oppdragsgiverfor Værnesregionen IT. Værnesregionen IT har i oppdrag å
sikre at alle interkommunale sammenslutninger i Nord- Trøndelag iverksetter utbredelse av
elektroniske meldinger (PLO-meldinger). De øvrige interkommunale sammenslutninger i Nord-
Trøndelag skal etablere en tilsvarende organiseringbasert på rutinene i Værnesregionen IT.

Inntil et fremtidig kontaktpunkt er etablert, jf tjenesteavtale 6 punkt 4.3, skalVærnesregionen IT
forholde segtil HNTs prosjektorganiseringi tilknytning til Meldingsløftet.

7.4 Etablering av IKT - arbeidsutvalg
Partene er enige om at ASUskal opprette og gi mandat til et partsammensatt IKT- arbeidsutvalg,
jf tjenesteavtale 6 punkt 4.3.
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8 Avvik
Tjenesteavtale 12 om avvikgjelder.

9 Andre bestemmelser
Punktene 10 Håndtering av uenighet - tvisteløsning, 11 Mislighold, 12 Varighet, revisjonog

oppsigelseog 13 Innsendingav avtaler til Helsedirektoratet i Samarbeidsavtalen mellom

kommunen og HNT gjelder for denne tjenesteavtalen.

Dato, 01.64 k2-

„

Inderøy kommune Helse Nord-Trøndelag HF (HNT)

Helse Nof¥IxTrolsi?‘,4ng<PM• o \

760 1—ER
Direktoren
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Tjenesteavtale10

Samarbeidomforebygging.

HELSE IIH

er hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.6.2011 § 3-5 tredje ledd,

§ 6-2 nr 6 og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjenestemed mer § 2-1 e.

1 Parter
Tjenesteavtalen er inngått mellom Inderøy kommune og Helse Nord-Trøndelag HF (HNT),

heretter nevnt som kommunen og HNT, i fellesskap nevnt som partene.

2 Formål
Tjenesteavtalens hensikt er å fremme forebygging for å redusere behovet for helse- og

omsorgstjenester.

Tjenesteavtalen skal sikre god samhandling på områder innen forebygging, hvor både

kommunen og HNT har et ansvar for tiltak. Samarbeidet skal også sikre kunnskapsutvikling og

kunnskapsdeling, og at partene i størst mulig grad legger kunnskapsbasert praksis til grunn for

egen forebyggende innsats. Dette skal danne grunnlaget for helhetlige pasientforløp som er

forsvarlig.

3 Virkeområde
Tjenesteavtalen gjelder samarbeid om forebyggende aktiviteter/tiltak på definerte områder for

alle befolkningsgrupper.

Tjenesteavtalen omfatter forebyggende aktivitet som skjer i regi av partene, og hvor samarbeid

mellom partene vil styrke tiltakets forebyggende effekt, og mulighet for å lykkes med tiltaket.

4 Ansvars og oppgavefordeling

4.1 Samarbeidsområder
Partene skal i samarbeid forebygge sykdom, og begrense følgetilstander av sosial-, psykososial-

og medisinske årsaker.

4.2 Lærings - og mestringstilbud
Kommunen og HNT skal utvikle lokale lærings- og mestringstilbud.

Kommunene og HNT skal samarbeide om lærings- og mestringstilbud på individ- og gruppenivå

der dette er hensiktsmessig.
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Konkrete samarbeidstiltak er:

Bruker- og pårørende erfaring skal trekkes inn i forbindelse med lærings- og
mestringstilbud på individ- og systemnivå
Samarbeide om opplæringstiltak i forhold til pasient og pårørende (Helsepedagogikk).
Videreføre og videreutvikle "Kompetansenettverket i forebyggende og helsefremmende
arbeid", jf tjenesteavtale 6 punkt 4.
"Kompetansenettverket i forebyggende og helsefremmende arbeid" arrangerer årlig
Folkehelsekonferansen i Nord-Trøndelag.

4.3 Helseovervåking
Kommunen er pålagt å holde oversikt over helsetilstanden i befolkningen og positive og

negative faktorer som kan påvirke denne. Oversikten er grunnlaget for folkehelsearbeid og

forebyggende virksomhet. I oversikten inngår også data om forbruk av helsetjenester.

Oversikten skal baseres på innhenting av informasjon fra en rekke kilder, inklusive fra

spesialisthelsetjenesten. Tilsvarende trenger HNT informasjon og data fra kommunen for å

kunne dimensjonere, utvikle og tilpasse tjenestene til befolkningens behov.

4.4 Råd og bistand
HNT har et særlig ansvar for å gi kommunen råd og bistand når det oppstår behov for miljø- og

grupperettede tiltak som har helsemessige konsekvenser.

5 Avvik
Tjenesteavtale 12 Avvik gjelder.

6 Andre bestemmelser
Punktene 10 Håndtering av uenighet - tvisteløsning, 11 Mislighold, 12 Varighet, revisjon og

oppsigelse og 13 Innsending av avtaler til Helsedirektoratet i Samarbeidsavtalen mellom

kommunen og HNT gjelder for denne tjenesteavtalen.

Dato og underskrift

Dato,
eg)

HelsctA4ard kri.uki-41- Fjt
Dire'wre

7600LEVA

Inderøy kommune Helse Nord-Trøndelag HF
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Tjenestavtale 12

Samarbeid om kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet og
rutiner for avvikshåndtering og forbedringsarbeid
(Nasjonal veileder pkt 6.2 og 6.3)
(Fielse- og omsorgsgenesteloven §4-2 og spesialisthelsetjenesteloven § 3-4a og U-11)

Parter
Avtalen er inngått mellom Inderøy kommune og Helse Nord-Trøndelag HF (HNT). Heretter

benevnt kommunen og HNT, i felleskap nevnt som partene.

2 Formål
Hensikten med avtalen er å sikre kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet i

overgangene mellom kommunen og HNT, gjennom å etablere rutiner for avvikshåndtering og

forbedringsarbeid mellom partene.

3 Virkeområde
Avtalen gjelder avvikshåndtering og forbedringsarbeid i forhold til etterlevelsen av de øvrige

avtaler som partene har inngått med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven §§ 6-1 og 6-2 jf

spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 e).

4 Rutiner for arbeid med kvalitetsforbedring, pasient- og

brukersikkerhet, avvikshåndtering og systematisk forbedringsarbeid

4.1 Opprette tagrad

Partene er enig om å opprette et fagråd for kvalitetsforbedring og sikkerhetsarbeid, hvor også

brukerne er representert, jf tjenesteavtale 6 punkt 4.3.

4.2 Møteplasser for arbeidet med kvalitetsforbedring og pasient- og

brukersikkerhet

Fagråd

ASU

Regelmessige møter mellom kommunen og HNT

Årlig samhandlingskonferanse

1
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4.3 Rutiner for kvalitetsforbedring- og sikkerhetsarbeid
Rutine for avvikshåndtering og systematisk forbedringsarbeid:

uønskede samhandlingshendelser og forbedringsforslag skal meldes etter

rutinebeskrivelse (vedlegg 1) og på eget meldingsskjema (vedlegg 2),

fagrådet skal sikre en systematisk gjennomgang av uønskede samhandlingshendelser og

forbedringsforslag, og legge dette frem for medlemmene i ASU for videre oppfølging,

medlemmene i ASU skal spre kunnskapen i egne organisasjoner gjennom referat fra ASU-

møtene og annen virksomhet,

meldingsordningen skal evalueres i forbindelse med revisjon av denne tjenesteavtalen.

Læring og spredning av kvalitetsforbedring og sikkerhetsarbeid skal foregå som:

tema internt hos partene,

tema i faste møter mellom kommunen og HNT,

meldingsstatistikk som legges ut på felles nettsted.

5 Avvik
Det vises til denne tjenestavtale.

6 Andre bestemmelser
Punktene 10 Håndtering av uenighet - tvisteløsning, 11 Mislighold, 12 Varighet, revisjon og

oppsigelse og 13 Innsending av avtaler til Helsedirektoratet i Samarbeidsavtalen mellom

kommunen og HNT gjelder for denne tjenesteavtalen.

Dato, ,12 .1;,1.,) (15.kg)1144, Dato, \-N... .2.1=•\."...
C ,..,

:(
v. ndelu( liF

orci f-s.r,,,--, .z. Direktoren

Inderøy kommun / : Helse Nord-Trøndelag HF (Higdo LEVANGER.

2
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Vedlegg 1 (til tjenesteavtale 12)

Rutine for melding og håndtering av uønskede samhandlings-

hendelser og forbedringsforslag mellom kommunen og HNT

tIonskede samhandlingshendelser
Det vises til tjenesteavtale 12, og punkt 9 i Samarbeidsavtalen mellom HNT og kommunen. Hendelser

som avviker fra bestemmelsene i tjenesteavtalene, skal meldes skriftlig og sendes til kvalitetsutvalget

i HNT. Kvalitetsutvalget i HNT videresender dette til det aktuelle tjenestested (kommune / HNT).

Deretter behandles meldingen av leder ved det aktuelle tjenestested, og gir tilbakemelding til

motta ker via HNTs kvalitetsutvalg.

Hensikten er å sikre at uønskede hendelser blir behandlet, at sårbare områder kartlegges, at

gjentakelser forebygges og at antall avvik reduseres. lnnsendte avvik og forbedringsforslag skal

brukes i kvalitetsforbedring og sikkerhetsarbeid.

Hva skal mekles
Hendelser som avviker fra bestemmelsene i Samarbeidsavtalen og tjenesteavtalene skal meldes som

avvik.

Rutiner for melding
Melding om uønsket samhandlingshendelse eller forebyggende tiltak medles på følgende måte:

Medarbeideren fyller ut skjema

"Meldingsskjema —uønskede samhandlingshendelser mellom kommunen og HNT"

(www.hnt.no samhandlin avvikssk.ema.) Utfylt skjema sendes nærmeste overordnede.

Ledergjennomgår meldingen og sender skjema videre til kvalitetsutvalget i HNT. - merk

sendingen "uønsket samhandlingshendelse"

Kvalitetsutvalget i HNT registrerer den uønskede samhandlingshendelsen /

forbedringsforslag og sender skjemaet videre til påklaget instans for behandling. Meldingene

skal behandles av partene fortløpende, og skal være ferdigbehandlet i løpet av 4 uker.

Berørte avdelinger/enheter må sørge for å involvere ansatte i egen organisasjon slik at

årsaksforhold blir klarlagt og informasjon gitt for å forebygge gjentakelse.

Oversikt over samhandlingsavvik og forbedringsforslag presenteres regelmessig for

medlemmene i administrativt samarbeidsutvalg (ASU).

3
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Vedlegg 2 Meldingsskjerna (til tjenesteavtale 12)

Melding av uønskede samhandlingshendelser og forbedringsforslag

mellom kommunene og HNT.

Tjenesteavtale 12 "Samarbeid om kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet og rutiner for

avvikshåndtering og forbedringsarbeid" mellom Helse Nord-Trøndelag HF og kommunene.

Utfylt skjema sendes til Kvalitetsutvalg HNT Uønsket samhandlingshendelse
v/ Helsefaglig rådgiver, Helse Nord-Trøndelag HF

LI Forbedringsforslag

Navn på melder: kommune/ DMS / DPS/ sykehus og avdeling:

Fylles ut av den som melder, og leverer nærmeste leder:

Pasientens navn: Fødselsdato: Dato / kl.slett for hendelsen:

Beskriv kort hendelsen og årsak:

Forbedringsforslag:

Dato Navn melder:

Fylles ut av nærmeste leder og sendes kvalitetsutvalget i HNT

Leders vurdering / kommentar:

Brudd på Samarbeidsavtalen, tjenesteavtale nr.: punkt.:

Dato: Navn leder: Navn kommune / DMS / DPS/sykehus og avdeling:

4



Arkivsak. Nr.:

2012/424-18

Saksbehandler:

Solbjørg Kirknes

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Folk 52/12 28.08.2012

Rapport fra salgs-, skjenke- og røykekontroll 14. - 15. juli 2012.

Rådmannens forslag til vedtak

Rapport fra salgs-, skjenke- og røykekontroller utført 14. og 15. juli 2012 tas til etterretning.

Vedlegg
1 Rapport vedr utførte salgs skjenke og røykekontroller

Bakgrunn

Hovedutvalg Folk er kontrollutvalg for salg og skjenking av alkohol, jfr. alkohollovens § 1-9, samt salg av  
tobakksvarer, jfr. tobakkskadelovens § 5; Forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer og røykeutstyr.

Skjenkekontrollen har i tiden 14. – 15. juli 2012 utført slike kontroller. Kontrollen har besøkt seks av 
kommunens sju utsalgssteder (butikker), fire av elleve skjenkesteder (som var åpne) samt et 
arrangement med skjenkebevilling en enkelt anledning.  Av rapportene går det fram at det ikke er 
avdekka noen brudd på tobakks- og alkohollovgivningen.

Vurdering
Bevillingshaverne vil ellers bli tilskrevet etter vanlig prosedyre.

Konklusjon

Rapport fra salgs- og skjenkekontroller utført 14. og 15. juli 2012 tas til etterretning.



ilII NordfjeldskeKontroll
nr. 990326606MVA01 616

4;114
Til
Inderøy kommune
Kundetorget
7670 Inderøy

Bogøyvær, den 17.juli 2012

Rapportvedrutførtesalgs,skjenkeog røykekontroller.

Nordfjeldske Kontroll har, jmfr norsk alkohol- og tobakkskadelov, utført salgs, skjenke og
røykekontroller i Inderøy kommune i perioden 14-15.juli 2012. Alvorlige brudd på
alkoholloven så som salg/skjenking til mindreårige, eller salg/skjenking til overstadig
berusede personer, er ikke avdekket/observert. Salgs og skjenketidene er overholdt. På alle
butikker var tobakk og det som ligner på tobakksvarer usynliggjort for kunder. Ingen
anmerkninger er gjort jmfr tobakkskadeloven.

Ved Bunnpris hevder ansvarshavende ved kontrollen at det jobbes med å skaffe ny
stedfortreder.

Skjelvågen kai & båtforening var gitt skjenkebevilling for enkeltanledning, og i så måte
meldes det om et godt gjennomført arrangement. Mange synlige vakter og et voksent
publikum. Musikk med dans. Observasjonene er gjort under kontrollørs besøk.

Øynaparken, bryllup med 120 gjester. Ingen anmerkninger. Skjenking til kl. 001.00.

Jægtvolden Fjordhotell, fullt hotell, 3 forskjellige selskap, deriblant et alkoholfritt bryllup.
Skjenking til kl. 01.00.

Rødbrygga var tiltenkt sen skjenkekontroll, men skjenkestedet ble av kontrollør funnet stengt.
Plakat på dør: sommerlukking til kl. 23.30. Berg Gård, Gjørv Gård og Husfrua, ingen
arrangement i kveld.

Kontrollene er utført på forskjellige tidspunkter og observasjonene er gjort i forkant av og
rundt angitte tidspunkt på rapportskjemaet. Samtidig taes hensyn til risikobetonte steder,
aktivitet og tilbud til kunder, samt for eksempel ka& kontra pub/diskotek. Vi viser for øvrig
til vedlagte rapporter for ytterligere detaljer. Spørsmål kan rettes til undertegnede eller aktuell
kontrollør vedr selve kontrollen.

Nord ske Kontroll,7282Bogøyvær.Telefon:72 44 87 87. Mobil:47 62 82 60
E-post:nordreldske.kontroll online.no

tholm hr online.no

Vennlig hilsen
fj dsk Ko i oll Kontrollør IDNR: 220805

or Ola
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