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Tjenesteavtale nr. 6 

Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring, faglige nettverk ,
utdanning og praksis.

mellom

og

 kommune

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



Tjenesteavtale nr 6 

Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring, faglige nettverk, utdanning og praksis. 

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. 6. 

3. Formål

Avtalen skal: 
a) legge til rette for at det utvikles felles tiltak for å styrke kunnskapen i tjenestene.
b) bidra til at begge parter er praksisarena for utdanningsinstitusjonene, og at

utdanningenes kapasitet og innhold er tilpasset samfunnets behov.

4. Ansvar og oppgaver
4.1   Partenes felles ansvar og oppgaver

Partene har ulik og komplementær kompetanse. Gjennom et partssammensatt utvalg skal partene 
bygge videre på etablerte samhandlingsstrukturer. Utvalget skal identifisere hvilke områder i 
samhandlingsfeltet man har behov for kunnskapsbygging på, og tilrettelegge for dette.   

    Partene plikter å: 
a) tilby hospiteringsordninger for kunnskapsutveksling. Det oppnevnes kontaktpersoner for

hospiteringsordning
b) gjøre egne relevante læringstilbud tilgjengelig for den annen part
c) gjøre egne relevante behandlingsprosedyrer og faglige retningslinjer tilgjengelig for den

annen part, og ved behov tilpasse disse til standardiserte pasientforløp som utvikles
d) hver for seg styrke samarbeidet med universiteter, høgskoler og videregående skoler

som samarbeidende tredjepart med stort ansvar for grunn-,videre,- og etterutdanning
e) bidra til å utarbeide kunnskapsbaserte behandlingsprosedyrer
f) bidra til å videreutvikle bruksområdene for telemedisinske tjenester
g) bidra til å vedlikeholde og utvikle breddekompetanse i kommunen for å imøtekomme

hjelpebehov hos personer med store, sammensatte og kroniske lidelser og sykdommer
h) samarbeide om tiltak for å styrke brukernes kompetanse som part i eget

behandlingsforløp, og som medvirker i plan- og tiltaksarbeid

i) samarbeide om å styrke de ansattes kompetanse om involvering av brukeren som part i

eget behandlingsforløp

j) anvende brukermedvirkning i utvikling av kunnskap og i kunnskapsformidling

4.2     Samarbeid knyttet til utdanningsinstitusjonene 
4.2.1  Partenes felles ansvar og oppgaver  

a) partene har ansvar for å tilrettelegge for at studenter i praksis kan følge pasientforløp på

tvers av tjenestenivåene



b) partene skal hver for seg inngå samarbeidsavtale med relevante utdanningsinstitusjoner
for å sikre praksisplasser av god kvalitet

c) partene skal samarbeide om innspill til utdanningsinstitusjonene om kompetansebehov

innen helse- og omsorgsfeltet, tilpasset samfunnets behov

5. Finansiering

Ansvarsprinsippet legges til grunn for finansiering av tiltak som følger av denne avtalen. Dette 
innebærer at partene bærer egne kostnader, med mindre annet er særskilt avtalt, eller finansiert på 
annen måte. 

Dekning av kostnader for den tredje part som involveres i samarbeidet, deles likt mellom partene 
dersom annet ikke er fastsatt i lov og forskrift eller avtaler. Dette kan gjelde kompensasjon til 
helsepersonell med avtale med det offentlige, brukere, frivillige/humanitære organisasjoner eller 
private tjenesteytere. 

6. Avvik, revisjon, oppsigelse og uenighet

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

7. 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. 

8. Dato og underskrift

 dato,        dato, 

for Paul M. Strand, Adm.dir  

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

Nordlandssykehuset HF       

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

kommune – Ordfører 
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