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Tjenesteavtale nr. 9 

Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.

mellom

og

kommune

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



Tjenesteavtale nr 9 

Samarbeid om IKT-løsninger lokalt. 

1. Parter

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

2. Bakgrunn

Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale 
pkt. 5, første avsnitt nr. 9. 

3. Formål

Avtalen skal tydeliggjøre ansvar og oppgavedeling mellom partene og sikre at utvikling og forvaltning 
av IKT-løsninger skjer i samarbeid og i tråd med gjeldende lover og forskrifter. 

4. Ansvar og oppgaver

4.1    Partenes felles ansvar og oppgaver 

1. å benytte elektronisk samhandling.
2. å legge til rette for utvikling av framtidige elektroniske samarbeidsløsninger

a) ved oppgradering av programvare, sikre kommunikasjon, koordinering, testing og
avstemming med samarbeidspartene

b) ta i bruk tjenestebasert adressering
c) gjennomføre regelmessige samhandlingsmøter

5. Samhandling ved hjelp av meldingsutveksling

Elektronisk meldingsutveksling omfatter alle meldingstyper som sendes mellom alle journalsystem i 
helsetjenesten.  

5.1     Partenes felles ansvar og oppgaver 

Partene forplikter seg til å benytte elektronisk meldingsutveksling på en måte som er sikker og 
forsvarlig ved å: 

a) følge «Norm for informasjonssikkerhet» og anbefalinger gitt i nasjonale veiledere
b) oppfylle gjeldende “Krav til elektronisk meldingsutveksling”

Partene skal: 
a) i fellesskap utarbeide rutiner for varsling av planlagt nedetid, ikke planlagt nedetid og

feilsendte meldinger
b) opprette meldingsansvarlig adresse (meldingsansvarlig@)
c) i fellesskap utarbeide og vedlikeholde flytskjema for meldingsutveksling mellom

kommune og helseforetaket

Justering/revidering av flytskjema skal godkjennes av Overordnet samarbeidsorgan. 



6. Samhandling ved hjelp av lyd-og bilde kommunikasjon
6.1    Partenes felles ansvar og oppgaver

a) å utarbeide planer for bruk av lyd-og bildekommunikasjon som klinisk verktøy
b) å utarbeide planer for bruk av lyd-og bildekommunikasjon som kompetansebyggende og

administrativt verktøy

6.2     Helseforetakets ansvar og oppgaver 

a) å kunne tilby kommunen kliniske tjenester over lyd- og bildekommunikasjon i samarbeid
med kommunen etter hvert som slike tjenester blir etablert.

7. Finansiering

Med mindre annet følger av lov eller forskrift eller avtale mellom partene, dekker partene sine egne 
utgifter som følge av denne avtalen. 

8. Avvik, revisjon, oppsigelse og uenighet

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

9. 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. 

10. Dato og underskrift

dato,         dato, 

for Paul M. Strand, Adm.dir  

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

Nordlandssykehuset HF       

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

kommune – Ordfører 

11. Vedlegg

Følgende dokumenter er vedlegg til denne avtalen: 

vedlegg 1: Helsedirektoratet: Krav til elektronisk meldingsutveksling 
vedlegg 2: Flytskjema for meldingsutveksling mellom kommune og NLSH – utarbeidet av partene 

 i fellesskap 
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