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Parter

Denne avtalen er inngått mellom Nordreisa kommune (heretter kommunen) og
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (heretter UNN/helseforetaket).

Bakgrunn

Denne tjenesteavtalen er vedlegg til overordnet samarbeidsavtale mellom UNN HF og
Nordreisa kommune, og er inngått i henhold til Lov om kommunale helse- og
omsorgstjenester m.m (helse- og omsorgstjenesteloven) § 6-2 nr. 8.

Formål

Målet er at gravide, fødende og familien skal oppleve en helhetlig og sammenhengende
svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg, samt sikre felles og god utnyttelse av jordmor-
ressurser.

Lovgrunnlaget

Kommunen har ansvar for svangerskaps- og barselomsorgstjenester etter helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-2 nr. 2.

Sykehuset har ansvar for å etablere et føde- og barseltilbud enten ved sykehuset eller som
desentralisert tilbud.

Ansvars-og oppgavefordelingmellomUNNog kommunen

5.1. UNNsansvarog oppgaver

følge gjeldende seleksjonskriterier for å identifisere risikogravide
oppfølging og overvåking av risikogravide og risikofødsler
fødselsomsorg og barselomsorg fram til utskrivningstidspunktet, til friske fødende og til
mor og barn frem til hjemreise/overflytting til annen institusjon
kompetanseutvikling, undervisning og veiledning ovenfor kommunene. Ved relevant
undervisning inviteres kommunale jordmødre, leger og helsesøstre til å delta
tilrettelegge for hospitering for kommunale jordmødre
utarbeide og oppdatere informasjon om fødetilbudet
sikre en trygg overgang fra sykehus/fødestue til hjemmet
utarbeide rutiner i samarbeid med helsestasjon og sikre at disse er kjent og følges. Trygt
tilbud også ved tidlig hjemreise i helger og høytid. Ved behov for ekstra oppfølging av
barselkvinnen, tar helseforetaket direkte kontakt med helsestasjon/kontaktperson i forkant
av utskrivningen
epikrise sendes helsestasjon, fastlege og jordmor, fortrinnsvis elektronisk
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5.2. Kommunensansvarog oppgaver

svangerskapsomsorg til friske gravide
legge til rette for at gravide får velge om svangerskapskontrollene gjennomføres hos
jordmor, hos allmennlege, eller i en kombinasjon av disse
kommunen skal sørge for jordmortjeneste. Dersom kommunen ikke har egen jordmor
tilsatt, må kommunen sørge for at det foreligger tilstrekkelig jordmortjeneste. I slike
tilfeller inngås egen avtale mellom aktuelle parter. Slik avtale erstatter ikke denne avtalen,
men følger da som vedlegg
følge seleksjonskriteriene for å identifisere risikogravide samt ivareta risikogravide i
samarbeid med fastlege eventuelt Spesialisthelsetjenesten
informere gravide kvinner om fødetilbud, og dokumentere at slik informasjon er gitt
barselomsorg - oppfølging av friske kvinner og nyfødte i barseltiden
tilrettelegge for at helsepersonell får delta på relevant undervisning som arrangeres av
helseforetaket
tilrettelegge for at helsepersonell får hospitering i helseforetaket
bidra til at helsepersonell fra helseforetaket gis mulighet til å hospitere i kommunen
der det er etablert fødestuer inngås egen avtale mellom vertskommunen og helseforetaket
organisere/gi tilbud om fødsels- og foreldreforberedende kurs til gravide og deres partnere

	

5.3. UNNog kommunenskalsamarbeideom

følge seleksjonskriteriene for å identifisere risikogravide
kompetanseutvikling, hospitering, undervisning og veiledning
oppfølging av mor og barn de første dagene etter fødsel
orientere hverandre om endringer i driften som kan ha betydning for den annen part

	

5.4. Innholdeti den enkeltetjeneste

Imiholdet i jordmortjenesten og jordmors ansvarsområde fremgår av relevante veiledere.

Brukermedvirkning

Se overordnet samarbeidsavtale.

Økonomi

Med mindre det følger av lov eller partene avtaler noe annet, bærer hver part sine utgifter.

Følgetjeneste

Det skal utarbeides egen avtale for følgetjenesten, herunder organisering av beredskap for
følgetjeneste.
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Varighet, revisjon og oppsigelse

Se overordnetsamarbeidsavtale.

Uenighet og tvist

Se overordnetsamarbeidsavtale.

Dato og underskrift

Stedog dato:??12, '40

ROR
-vVNESNA KOMMUNr'

Stedog dato:

ForNordreisakommune For niver tetssykehusetNord-NorgeHF

UnNersitetssykehusetNord-NorgeHF
Sykehusvegen38
9038Tromsø
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