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Samarbeidsavtaler som er inngått mellom helseforetaket og kommunene i henhold til lov om 
kommunale helse- og omsorgstjenester av 14. juni 2011 §§ 6-1 flg., og lov om 
spesialisthelsetjenesten m.m. av 02.07.1999 nr. 61, § 2-1e, 2. ledd, er i løpet av 2015 gjennomgått i 
henhold til vedtatt prosedyre, med tanke på eventuell revisjon. 
 
Det er oppnevnt tverrfaglige fagråd til hver enkelt delavtale, sammensatt av representanter fra 
kommunene og helseforetaket, som har som mandat å gjennomgå delavtalene og gi innspill til 
revisjon. 11 av til sammen 15 delavtaler er revidert etter at innspillene har vært til høring i 
Samhandlingsutvalget (SU) og endelig godkjent i et partssammensatt utvalg (PU).  PU består av 
fagdirektør og samhandlingssjef/nestleder i SU fra Helse Stavanger, og leder av SU fra 
kommunene, jurist i Stavanger kommune og rådmannen i Eigersund, utnevnt av 
rådmannsutvalget.  
 
Avtalene er nå klare for signering og utsendelse til kommunene.  
 
Følgende avtaler er revidert: 
Avtale/delavtale Revisjon/endringer  
Overordnet avtale Sikret årlig gjennomgang av avtalen inkl. delavtalene. 

Avtalene kan endres fortløpende ved behov når partene er 
enige og ellers ved lovfestede endringer. Hver av partene 
kan utover dette kreve avtalen revidert dersom vesentlige 
forutsetninger for avtalen endres.  

Delavtale 2a – behandlingsforløp  
rus og psykiatri 

Viser til at sentrale føringer blir gjeldende ved eventuell 
innføring av betaling for utskrivningsklare pasienter i 2017. 

Delavtale 2b- habilitering Kun redaksjonelle endringer 
Delavtale 2c- rehabilitering Tatt inn at også avtalespesialistene må forpliktes seg til å 

følge avtalen. Ellers kun redaksjonelle endringer 
Delavtale 2d - palliasjon Sikret at oppfølging av avtalen er i henhold til øvrige 

avtaler 
Delavtale 3 - henvisning og 
innleggelse 

Inkludert polikliniske pasienter i avtalen, tydeliggjort 
tidspunkt for sending av melding og ellers redaksjonelle 
endringer 

Delavtale 4 – kommunale ø-hjelp Presisert hva og hvordan kommunene skal rapportere til 



senger helseforetaket 
Delavtale 5 – utskrivelse fra 
sykehuset 

Inkludert polikliniske pasienter og rutiner for disse. Ellers 
oppdatert i henhold til nye forskrifter. Små redaksjonelle 
endringer 

Delavtale 7 - forskning Gjort nærmere presisering av ansvarsområdene for 
partene. Ellers små justeringer uten større konsekvenser 

Delavtale 8 - jordmoravtale Endringer på bakgrunn av nye nasjonale retningslinjer. 
Presisert tidspunkt for utsendelse av 
fødselsrapport/epikrise. Redigert punkt om beredskap og 
følgetjeneste på bakgrunn av at ansvaret skal ivaretas av  
helseforetaket.   

Delavtale 10 – helsefremmende og 
forbyggende arbeid 

Sikret at oppfølging av avtalen er i henhold til øvrige 
avtaler. 
Endret ansvaret for å opprette et epidemiologisk forum til 
å delta i forum som planlegges opprettet i regi av RFK. 

 
 


