SAMARBEID OM FOREBYGGING
KORTVERSJON AV TJENESTEAVTALE 10

UNN’S VIKTIGSTE FORPLIKTELSER
I avtalen forplikter UNN seg blant annet til;

FORMÅLET MED
AVTALEN

- UNN er ansvarlig for å

å sikre brukermedvirkning

fremme folkehelsen og

på individ- og

Avklare og

motvirke sykdom,

systemnivå.

konkretisere UNN og

smittespredning, skade,

- UNN skal bidra til at

kommunens

lidelse og

tjenestetilbudet blir

funksjonshemming, samt

tilgjengelig og tilpasset
pasientenes behov.

oppgaver og ansvar
for forebygging,
folkehelsearbeid og
smittevern i tråd

FOLKEHELSE ER BEFOLKNINGENS
HELSETILSTAND OG HVORDAN HELSA FORDELER
SEG I BEFOLKNINGEN. PÅ SAMME MÅTE SOM HELSE
ER EN RESSURS FOR DEN ENKELTE, ER FOLKEHELSA
EN AV SAMFUNNETS VIKTIGSTE RESSURSER.

med lovverk og
forskrifter, og bidra til
å styrke
samarbeidet om det
helsefremmende og

KOMMUNENS FORPLIKTELSER

forebyggende

I avtalen forplikter kommunen seg blant annet til;

arbeidet mellom

- Kommunen er ansvarlig for

sikre brukermedvirkning

kommunene og

å fremme helse og søke å

på individ- og

spesialisthelsetjenest

forebygge sykdom, skade

systemnivå.

og sosiale problemer ved

en. Målgruppen er
befolkningen,

ytelse av helse- og

helsepersonell,

omsorgstjenester, samt å

pasienter og
brukere av de
tjenester som
1. juli 2018

omfattes av
avtalen.

Den fullstendige utgaven av avtalen finner du på www.unn.no/samhandling

KORTVERSJON AV TJENESTEAVTALE 10

Avtalen beskriver mer spesifikt følgende områder for samarbeid:
o UNN og kommunen skal samarbeide om helsefremmende og forebyggende
oppgaver, inklusive smittevern.
o UNN og kommunen skal ha gjensidig ansvar for veiledning,
kompetanseutveksling og kunnskapsformidling i det helsefremmende og
forebyggende arbeidet, samt smittevernarbeidet.
o UNN og kommunen skal ha spesielt fokus på barns psykiske helse, herunder
barn som pårørende.
o Partene skal påvirke befolkningens helse gjennom vektlegging av de
bakenforliggende årsaksfaktorer for god helse.
o Partene skal påvirke befolkningens levevaner.
o Partene har ansvar for å utvikle samarbeid om forebyggende tjenester, frisklivsog lærings- og mestringstilbud der forholdene ligger til rette for dette.
o Partene har ansvar for samarbeid om smittevern og antibiotikabruk.
o Partene har ansvar for samarbeid om miljørettet helsevern.
o Partene plikter å samarbeide om koordinering av tjenester og planer for
pasienter og brukere med behov for langvarig tjenester, og sikre medvirkning
fra brukere i planlegging og evaluering av helsefremmende og forebyggende
tjenester.

Avtalens fulle navn;

Tjenesteavtale 10 mellom xx kommune og Universitetssykehuset
Nord-Norge HF om
samarbeid om forebygging

LOVGRUNNLAGET
o Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og Lov om folkehelsearbeid
definerer partenes ansvar for samordning av og samarbeid om disse
oppgavene
o Forskrift om smittevern i helsetjenesten har som formål å forebygge og
begrense forekomsten av infeksjoner og antibiotikaresistens i helse- og
omsorgstjenesten, i spesialisthelsetjenesten og kommunen (sykehjem og
rehabiliteringsinstitusjoner) og regulerer samarbeidet mellom partene
o Spesialisthelsetjenesteloven definerer også en lovpålagt veiledningsplikt fra
spesialisthelsetjenesten overfor kommunene, og lov om helsepersonell
definerer helsepersonellet sitt ansvar
o Gjennom forskrift om fastlegeordning, beredskapsplanlegging og miljørettet
helsevern defineres dette ansvar ytterligere

