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Tjenesteavtale nr. 10 

Samarbeid om helsefremmende og forebyggende arbeid.

mellom

og

 kommune

Vedtatt av styret i Nordlandssykehuset HF sak 031/2018  og kommunestyret 



Tjenesteavtale 10 

Samarbeid om helsefremmende og forebyggende arbeid. 

1. Parter

Denne avtalen er inngått mellom  kommune (heretter kalt kommunen) og Nordlandssykehuset 
helseforetak (heretter kalt helseforetaket). 

2. Bakgrunn

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

3. Formål

Avtalen skal: 

a) avklare helseforetakets og kommunens oppgaver og ansvar for forebygging,

folkehelsearbeid og smittevern.

b) bidra til å styrke samarbeidet om det helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeidet

mellom kommunen og helseforetaket

4. Ansvar og oppgaver

4.1 Partenes felles ansvar og oppgaver 

Partene skal styrke kunnskapsgrunnlaget om folkehelse og evaluere effekter av tiltak. Partene skal i 
fellesskap finne en egnet samarbeidsform og Nordlandssykehuset v. seksjon for forskning og 
Samhandlingsavdeling, skal ta initiativ til et første møte for videre samarbeid.  

Partene har gjensidig ansvar for veiledning, kompetanseutveksling og kunnskapsformidling i det 
helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeidet, samt smittevernarbeidet. 

Partene skal: 
a) i samarbeid forebygge sykdom, og begrense følgetilstander av sosiale,psykososiale og

medisinske årsaker
b) samarbeide om lærings‐ og mestringstilbud på individ‐ og gruppenivå der dette er

hensiktsmessig
c) formidle kunnskap i det offentlige rom om helsefremmende og forebyggende adferd

Særskilt om smittevern 

Partene skal:  
a) styrke samarbeid om smittevern for å bidra til mindre smittespredning, færre infeksjoner,

mindre antibiotikabruk og et bedre liv for mennesker med langvarig smittebærerskap
b) sikre effektivt smittevern i alle nivåer gjennom god informasjonsflyt og

kompetanseoverføring, både ved utskrivelse fra sykehus og ved innleggelse fra
kommunehelsetjenesten

c) legge til rette for at helsepersonell får delta i undervisning i smittevern og relevante deler av
pasientsikkerhetsarbeidet



d) ha rutiner som sikrer screening for multiresistente bakterier og informasjonsoverføring
mellom ulike nivåer i pasientforløpet

4.2   Helseforetakets ansvar og oppgaver 

a) yte smittevernbistand til kommuner som ønsker det
b) ha varslingsrutiner om påviste multiresistente bakterier

4.3   Kommunens ansvar og oppgaver 

a) bidra til en samlet folkehelsestatistikk, og utvikle nødvendige helsefremmende og
sykdomsforebyggende tiltak for alle befolkningsgrupper i kommunen

b) sørge for god koordinering av forebyggende innsats for kommunens barn, unge og deres
familier

5. Avvik, revisjon, oppsigelse og uenighet

Det vises til overordnet samarbeidsavtale når det gjelder avvik, revisjon, oppsigelse og uenighet. 

6. Varighet

Avtalen trer i kraft ved dato for signatur, og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med ett 
års oppsigelsesfrist, jf.helse-omsorgstjenestelovens §6-5 andre ledd. Dersom avtalen sies opp, skal ny 
avtale inngås innen den oppsagte avtalen løper ut. 

7. Dato og underskrift

 dato,        dato, 

for Paul M. Strand, Adm.dir  

-----------------------------------------  

Nordlandssykehuset HF       

 -------------------------------------  

kommune – Ordfører 
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