Tjenesteavtale 8
Samarbeid om svangerskaps-, fødsels- og barseltilbud
er hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.6.2011 § 3-5 tredje ledd,
§ 6-2 nr 8 og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste med mer § 2-1 e.

1

Parter
Tjenesteavtalen er inngått mellom Verdal kommune og Helse Nord-Trøndelag HF (HNT).
Heretter benevnt kommunen og HNT, i felleskap nevnt som partene.

2

Formål
Formålet med tjenesteavtalen er at gravide, fødende og familien skal oppleve en helhetlig og
sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg, jf ”En gledelig begivenhet”, St.meld.
12, 2009.

3

Virkeområde
Avtalen gjelder samarbeid om svangerskaps-, fødsels- og barseltilbud.

4

Kvalitetskrav i fødselsomsorgen
Ansvars- og oppgavefordelingen mellom kommunen og HNT skal videreføres på samme måte
som i dag, jf tjenesteavtale 1.

4.1 Prioriteringer
Begge parter skal videreutvikle tjenestene med basis i ”helhetlig plan for svangerskaps-, fødselsog barselomsorg” med særlig vekt på følgende områder:
a) systematisk oppfølging av gravide med risiko for psykiske, rus og sosialmedisinske
problemstillinger,
b) tverrfaglig samarbeid om å g i en behovsbasert og helhetlig oppfølging,
c) felles plan for utvikling av kompetanse.

4.2 Samarbeid
Partene er enig om å videreføre det partssammensatte kliniske samarbeidsutvalget for
jordmortjenesten i Nord-Trøndelag, jf tjenesteavtale 6 punkt 4.
Partene er enig om at følgende mandat gjelder for dette utvalget:
a) hvordan anbefalingene i ”Kvalitetskrav til fødselsomsorgen” skal innfris,
b) hvordan tverrfaglig samarbeid og utveksling av informasjon mellom tjenestene og nivåene
skal ivaretas, herunder tilgang og bruk av felles prosedyrer,
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c) hvordan utviklingen av en desentralisert og differensiert svangerskaps-, fødsels og
barselomsorg skal gjennomføres, herunder obligatorisk hospiteringstjeneste,
d) følgetjenesten, herunder organisering av beredskap for følgetjeneste og utvikling av
standarder,
e) samarbeidsarenaer, herunder faglig samarbeidsarenaer for utveksling av kompetanse og
prosedyrer.

4.3 Oppgave og ansvarsfordeling
HNTs oppgaver:
HNT skal:
a) bidra til kompetanseutvikling for kommunalt helsepersonell, herunder å legge til rette for
hospitering av kommunale jordmødre ved fødeavdelingene,
b) sørge for følge- og beredskapstjenesten for kommuner som har krav på det, jf. St.Prop. nr.67
2008-2009.
Kommunens oppgaver:
Kommunen skal:
a) organisere systemet for svangerskaps- og barselomsorg,
b) sørge for nødvendig opplæring av eget personell.

5

Avvik
Tjenesteavtalen 12 Avvik gjelder.

6

Andre bestemmelser
Punktene 10 Håndtering av uenighet - tvisteløsning, 11 Mislighold, 12 Varighet, revisjon og
oppsigelse og 13 Innsending av avtaler til Helsedirektoratet i Samarbeidsavtalen mellom
kommunen og HNT gjelder for denne tjenesteavtalen.

Dato,

Dato,

_______________________

____________________

Verdal kommune
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