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SamarbeidsavtalemellomHelseBergenHF,Vossdistriktspsykiatriske
senter NKSBjørkeli,NKSOlavikenalderspsykiatriskesjukehusASog
Eidfjordkommune.

Partar
Avtalen er inngått mellom Helse Bergen HF, Voss distriktspsykiatriske senter NKS
Bjørkeli, NKS Olaviken alderspsykiatriske sjukehus AS og Eidfjord kommune.

Bakgrunn
Styret i Helse Vest RHFvedtok i 2013 at Eidfjord kommune kan få sitt behov for
spesialisthelsetenester dekt frå Helse Bergen. Dette gjeld også prehospitale tenester.
Eidfjord kommune har fram til no hatt lovpålagde samarbeidsavtaler med Helse
Fonna. Styret i Helse Fonna HF har godkjent at overordna samarbeidsavtale,
tenesteavtalar og særavtale som nemnt i helse- og omsorgstenesteloven § 6-1, jf.
§ 6-2 med Eidfjord kommune blir transporterte til Helse Bergen.
Administrasjonen i Helse Bergen har i møte med Eidfjord kommune fått stadfest at
kommunen ønskjer å inngå tilsvarande samarbeidsavtaler med føretaket som dei 22
kommunane i Helse Bergens føretaksområde har inngått.

Inngåingav avtaler
Med denne avtalen slutter Eidfjord kommune seg til vedlagte overordna
samarbeidsavtale med tilhøyrande tenesteavtaler som føretaket tidlegare har inngått
med dei 22 kommunane i Helse Bergen sitt føretaksområde, etter
spesialisthelsetenesteloven § 2-1 e), jf. helse- og omsorgstenesteloven § 6-1 og § 6-2.

Varigheit,revisjon og oppseiing
Avtalen trer i kraft frå 01.06.14 og gjeld fram til ein av partane seier opp avtalen med
eit års oppseiingsfrist, jf. helse- og omsorgstenesteloven § 6-5, 2. ledd.
Dersom ein av partane seier opp avtalen skal Helse Bergen HF varsle Helse Vest RHF.
Det regionale helseføretaket skal varsle Helsedirektoratet, jf. Lov om kommunale
helse- og omsorgstjenester m.m. § 6-5, 2. ledd.
Kvar av partane kan krevje avtalen revidert dersom vesentlege føresetnader for
avtalen vert endra. Partane skal gå gjennom avtalen årleg med sikte på nødvendige
oppdateringar eller utvidingar.

Orientering om avtalen til Helsedirektoratet
Etter at avtalen er signert av begge partar, skal Helse Bergen HF sørgje for at
samarbeidsavtalen blir publisert på vår felles internettside om samhandling
(www.saman.no), jf. helse - og omsorgstenestelova § 6-4.
Dette skal skje innan ein månad etter at avtalen er inngått, og seinast ein månad
etter utgangen av frist fastsett med heimel i lovas § 6-3.
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Vedlegg:
Overordna samarbeidsavtale
Tenesteavtale 1: Kva helse- og omsorgsoppgåver forvaltningsnivåa er pålagt ansvar
for, og felles oppfatning om kva tiltak partane til ei kvar tid skal utføre
Tenesteavtale 2: Retningsliner for samarbeid knytt til innlegging, utskriving,
habilitering, rehabilitering og lærings- og meistringstilbod til pasientar som har behov
for koordinerte tenester
Tjenesteavtale (3 og 5) for samarbeid om innleggelse i og utskrivning fra
spesialisthelsetjenesten innen somatisk sektor
Tjenesteavtale (3 og 5) for samarbeid om inntak i og utskrivning fra
spesialisthelsetjenesten innen rusmedisin og psykisk helsevern for barn, unge og
voksne
Tenesteavtale 4: Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg
hjelp
Tenesteavtale 6: Retningsline for gjensidig kunnskapsoverføring,
informasjonsutveksling, faglege nettverk og hospitering
Tenesteavtale 7: Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid
Tenesteavtale 8: Samhandling innan svangerskaps- fødsels- og barselomsorga
Tenesteavtale 9: Samarbeid om IKT-løysningar
Tenesteavtale 10: Samarbeid om førebygging
Tenesteavtale 11 og 12: Samarbeid om omforeina beredskapsplanar og planar for
den akuttmedisinske kjeda
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SamarbeidsavtalemellomHelseBergenHF,Vossdistriktspsykiatriske
senter NKSBjørkeli,NKSOlavikenalderspsykiatriskesjukehusASog
Eidfjordkommune.

Partar
Avtalen er inngått mellom Helse Bergen HF, Voss distriktspsykiatriske senter NKS
Bjørkeli, NKS Olaviken alderspsykiatriske sjukehus AS og Eidfjord kommune.

Bakgrunn
Styret i Helse Vest RHFvedtok i 2013 at Eidfjord kommune kan få sitt behov for
spesialisthelsetenester dekt frå Helse Bergen. Dette gjeld også prehospitale tenester.
Eidfjord kommune har fram til no hatt lovpålagde samarbeidsavtaler med Helse
Fonna. Styret i Helse Fonna HF har godkjent at overordna samarbeidsavtale,
tenesteavtalar og særavtale som nemnt i helse- og omsorgstenesteloven § 6-1, jf.
§ 6-2 med Eidfjord kommune blir transporterte til Helse Bergen.
Administrasjonen i Helse Bergen har i møte med Eidfjord kommune fått stadfest at
kommunen ønskjer å inngå tilsvarande samarbeidsavtaler med føretaket som dei 22
kommunane i Helse Bergens føretaksområde har inngått.

Inngåingav avtaler
Med denne avtalen slutter Eidfjord kommune seg til vedlagte overordna
samarbeidsavtale med tilhøyrande tenesteavtaler som føretaket tidlegare har inngått
med dei 22 kommunane i Helse Bergen sitt føretaksområde, etter
spesialisthelsetenesteloven § 2-1 e), jf. helse- og omsorgstenesteloven § 6-1 og § 6-2.

Varigheit,revisjon og oppseiing
Avtalen trer i kraft frå 01.06.14 og gjeld fram til ein av partane seier opp avtalen med
eit års oppseiingsfrist, jf. helse- og omsorgstenesteloven § 6-5, 2. ledd.
Dersom ein av partane seier opp avtalen skal Helse Bergen HF varsle Helse Vest RHF.
Det regionale helseføretaket skal varsle Helsedirektoratet, jf. Lov om kommunale
helse- og omsorgstjenester m.m. § 6-5, 2. ledd.
Kvar av partane kan krevje avtalen revidert dersom vesentlege føresetnader for
avtalen vert endra. Partane skal gå gjennom avtalen årleg med sikte på nødvendige
oppdateringar eller utvidingar.

Orientering om avtalen til Helsedirektoratet
Etter at avtalen er signert av begge partar, skal Helse Bergen HF sørgje for at
samarbeidsavtalen blir publisert på vår felles internettside om samhandling
(www.saman.no), jf. helse - og omsorgstenestelova § 6-4.
Dette skal skje innan ein månad etter at avtalen er inngått, og seinast ein månad
etter utgangen av frist fastsett med heimel i lovas § 6-3.
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Vedlegg:
Overordna samarbeidsavtale
Tenesteavtale 1: Kva helse- og omsorgsoppgåver forvaltningsnivåa er pålagt ansvar
for, og felles oppfatning om kva tiltak partane til ei kvar tid skal utføre
Tenesteavtale 2: Retningsliner for samarbeid knytt til innlegging, utskriving,
habilitering, rehabilitering og lærings- og meistringstilbod til pasientar som har behov
for koordinerte tenester
Tjenesteavtale (3 og 5) for samarbeid om innleggelse i og utskrivning fra
spesialisthelsetjenesten innen somatisk sektor
Tjenesteavtale (3 og 5) for samarbeid om inntak i og utskrivning fra
spesialisthelsetjenesten innen rusmedisin og psykisk helsevern for barn, unge og
voksne
Tenesteavtale 4: Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg
hjelp
Tenesteavtale 6: Retningsline for gjensidig kunnskapsoverføring,
informasjonsutveksling, faglege nettverk og hospitering
Tenesteavtale 7: Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid
Tenesteavtale 8: Samhandling innan svangerskaps- fødsels- og barselomsorga
Tenesteavtale 9: Samarbeid om IKT-løysningar
Tenesteavtale 10: Samarbeid om førebygging
Tenesteavtale 11 og 12: Samarbeid om omforeina beredskapsplanar og planar for
den akuttmedisinske kjeda
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Samarbeidsavtalemellom Helse BergenHF,Vossdistriktspsykiatriske
senter NKSBjørkell,NKSOlavikenalderspsykiatriskesjukehusASog
Eidfjordkommune.

Partar
Avtalen er inngått mellom Helse Bergen HF, Voss distriktspsykiatriske senter NKS
Bjørkeli, NKS Olaviken alderspsykiatriske sjukehus AS og Eidfjord kommune.

Bakgrunn
Styret i Helse Vest RHFvedtok i 2013 at Eidfjord kommune kan få sitt behov for
spesialisthelsetenester dekt frå Helse Bergen. Dette gjeld også prehospitale tenester.
Eidfjord kommune har fram til no hatt lovpålagde samarbeidsavtaler med Helse
Fonna. Styret i Helse Fonna HF har godkjent at overordna samarbeidsavtale,
tenesteavtalar og særavtale som nemnt i helse- og omsorgstenesteloven § 6-1, jf.
§ 6-2 med Eidfjord kommune blir transporterte til Helse Bergen.
Administrasjonen i Helse Bergen har i møte med Eidfjord kommune fått stadfest at
kommunen ønskjer å inngå tilsvarande samarbeidsavtaler med føretaket som dei 22
kommunane i Helse Bergens føretaksområde har inngått.

Inngåing av avtaler
Med denne avtalen slutter Eidfjord kommune seg til vedlagte overordna
samarbeidsavtale med tilhøyrande tenesteavtaler som føretaket tidlegare har inngått
med dei 22 kommunane i Helse Bergen sitt føretaksområde, etter
spesialisthelsetenesteloven
§ 2-1 e), jf. helse- og omsorgstenesteloven § 6-1 og § 6-2.

Varigheit, revisjon og oppseiing
Avtalen trer i kraft frå 01.06.14 og gjeld fram til ein av partane seier opp avtalen med
eit års oppseiingsfrist, jf. helse- og omsorgstenesteloven § 6-5, 2. ledd.
Dersom ein av partane seier opp avtalen skal Helse Bergen HF varsle Helse Vest RHF.
Det regionale helseføretaket skal varsle Helsedirektoratet, jf. Lov om kommunale
helse- og omsorgstjenester m.m. § 6-5, 2. ledd.
Kvar av partane kan krevje avtalen revidert dersom vesentlege føresetnader for
avtalen vert endra. Partane skal gå gjennom avtalen årleg med sikte på nødvendige
oppdateringar eller utvidingar.

Orientering om avtalen til Helsedirektoratet
Etter at avtalen er signert av begge partar, skal Helse Bergen HF sørgje for at
samarbeidsavtalen blir publisert på vår felles internettside om samhandling
(www.saman.no), jf. helse - og omsorgstenestelova § 6-4.
Dette skal skje innan ein månad etter at avtalen er inngått, og seinast ein månad
etter utgangen av frist fastsett med heimel i lovas § 6-3.
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Vedlegg:
Overordna samarbeidsavtale
Tenesteavtale 1: Kva helse- og omsorgsoppgåver forvaltningsnivåa er pålagt ansvar
for, og felles oppfatning om kva tiltak partane til ei kvar tid skal utføre
Tenesteavtale 2: Retningsliner for samarbeid knytt til innlegging, utskriving,
habilitering, rehabilitering og lærings- og meistringstilbod til pasientar som har behov
for koordinerte tenester
Tjenesteavtale (3 og 5) for samarbeid om innleggelse i og utskrivning fra
spesialisthelsetjenesten innen somatisk sektor
Tjenesteavtale (3 og 5) for samarbeid om inntak i og utskrivning fra
spesialisthelsetjenesten innen rusmedisin og psykisk helsevern for barn, unge og
voksne
Tenesteavtale 4: Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg
hjelp
Tenesteavtale 6: Retningsline for gjensidig kunnskapsoverføring,
informasjonsutveksling, faglege nettverk og hospitering
Tenesteavtale 7: Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid
Tenesteavtale 8: Samhandling innan svangerskaps- fødsels- og barselomsorga
Tenesteavtale 9: Samarbeid om IKT-løysningar
Tenesteavtale 10: Samarbeid om førebygging
Tenesteavtale 11 og 12: Samarbeid om omforeina beredskapsplanar og planar for
den akuttmedisinske kjeda
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SamarbeidsavtalemellomHelseBergenHF,Vossdistriktspsykiatriske
senter NKSBjørkeli,NKSOlavikenalderspsykiatriskesjukehusASog
Eidfjordkommune.

Partar
Avtalen er inngått mellom Helse Bergen HF, Voss distriktspsykiatriske senter NKS
Bjørkeli, NKS Olaviken alderspsykiatriske sjukehus AS og Eidfjord kommune.

Bakgrunn
Styret i Helse Vest RHF vedtok i 2013 at Eidfjord kommune kan få sitt behov for
spesialisthelsetenester dekt frå Helse Bergen. Dette gjeld også prehospitale tenester.
Eidfjord kommune har fram til no hatt lovpålagde samarbeidsavtaler med Helse
Fonna. Styret i Helse Fonna HF har godkjent at overordna samarbeidsavtale,
tenesteavtalar og særavtale som nemnt i helse- og omsorgstenesteloven § 6-1, jf.
§ 6-2 med Eidfjord kommune blir transporterte til Helse Bergen.
Administrasjonen i Helse Bergen har i møte med Eidfjord kommune fått stadfest at
kommunen ønskjer å inngå tilsvarande samarbeidsavtaler med føretaket som dei 22
kommunane i Helse Bergens føretaksområde har inngått.

Inngåingav avtaler
Med denne avtalen slutter Eidfjord kommune seg til vedlagte overordna
samarbeidsavtale med tilhøyrande tenesteavtaler som føretaket tidlegare har inngått
med dei 22 kommunane i Helse Bergen sitt føretaksområde, etter
spesialisthelsetenesteloven § 2-1 e), jf. helse- og omsorgstenesteloven § 6-1 og § 6-2.

Varigheit,revisjon og oppseiing
Avtalen trer i kraft frå 01.06.14 og gjeld fram til ein av partane seier opp avtalen med
eit års oppseiingsfrist, jf. helse- og omsorgstenesteloven § 6-5, 2. ledd.
Dersom ein av partane seier opp avtalen skal Helse Bergen HF varsle Helse Vest RHF.
Det regionale helseføretaket skal varsle Helsedirektoratet, jf. Lov om kommunale
helse- og omsorgstjenester m.m. § 6-5, 2. ledd.
Kvar av partane kan krevje avtaien revidert dersom vesentlege føresetnader for
avtalen vert endra. Partane skal gå gjennom avtalen årleg med sikte på nødvendige
oppdateringar eller utvidingar.

Orienteringom avtalen til Helsedirektoratet
Etter at avtalen er signert av begge partar, skal Helse Bergen HF sørgje for at
samarbeidsavtalen blir publisert på vår felles internettside om samhandling
(www.saman.no), jf. helse - og omsorgstenestelova § 6-4.
Dette skal skje innan ein månad etter at avtalen er inngått, og seinast ein månad
etter utgangen av frist fastsett med heimel i lovas § 6-3.
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Vedlegg:
Overordna samarbeidsavtale
Tenesteavtale 1: Kva helse- og omsorgsoppgåver forvaltningsnivåa er pålagt ansvar
for, og felles oppfatning om kva tiltak partane til ei kvar tid skal utføre
Tenesteavtale 2: Retningsliner for samarbeid knytt til innlegging, utskriving,
habilitering, rehabilitering og lærings- og meistringstilbod til pasientar som har behov
for koordinerte tenester
Tjenesteavtale (3 og 5) for samarbeid om innleggelse i og utskrivning fra
spesialisthelsetjenesten innen somatisk sektor
Tjenesteavtale (3 og 5) for samarbeid om inntak i og utskrivning fra
spesialisthelsetjenesten innen rusmedisin og psykisk helsevern for barn, unge og
voksne
Tenesteavtale 4: Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg
hjelp
Tenesteavtale 6: Retningsline for gjensidig kunnskapsoverføring,
informasjonsutveksling, faglege nettverk og hospitering
Tenesteavtale 7: Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid
Tenesteavtale 8: Samhandling innan svangerskaps- fødsels- og barselomsorga
Tenesteavtale 9: Samarbeid om IKT-løysningar
Tenesteavtale 10: Samarbeid om førebygging
Tenesteavtale 11 og 12: Samarbeid om omforeina beredskapsplanar og planar for
den akuttmedisinske kjeda
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