
1 
 

NOTAT 
 
GÅR TIL: Styremedlemmer 
FORETAK: Helse Stavanger HF 
DATO: 07.02.2017 
 
FRA: Administrerende direktør 
SAKSBEHANDLER: Sissel Hauge og Arild Johansen 
SAKEN GJELDER: Samhandling med kommunene 
ARKIVSAK: 2017/2 
STYRESAK: 04/17 
 
STYREMØTE: 22.02.2017 
 
Administrerende direktørs orientering til styret nr. 1/2017 pkt. 4 
 

Revisjon av lovpålagte avtaler mellom Helse Stavanger og kommunene 
 
Lovpålagte avtaler mellom helseforetaket og kommunene er gjennomgått og revidert i 
henhold til avtale i løpet av 2015/2016. Delavtale 2c, «Samarbeidsavtale om 
behandlingsforløp for rehabilitering» og delavtale 4, «Avtale om etablering av 
kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunene», ble reforhandlet og signert 
ved årsskifte 2016/2017.  
 
Den største endringen i delavtale 2c, er at det er tatt høyde for at også private 
rehabiliteringsinstitusjoner som Helse Vest har avtale med, må forplikte seg til å følge 
avtalen.  
 
Delavtale 4 bygger på helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2, 1. ledd, nr. 4, som fastslår at 
det skal inngås samarbeidsavtale om beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold 
for øyeblikkelig hjelp. 
 
Lovens § 3-5, trådde i kraft 1. januar 2016. Fra 1.januar 2017 gjelder plikten også for 
pasienter med psykiske helse- og rusmiddelproblemer.  Kommunens ansvar omfatter fra 
denne dato alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller 
psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt 
funksjonsevne. 
 
Kommunene hadde innen 2016 inngått egne særavtaler med helseforetaket om 
somatiske pasienter. Hver kommune er nå i ferd med å inngå ny særavtale med 
helseforetaket som omfatter pasienter med psykiske helseproblemer/lidelser og 
rusmiddelproblem. Det er kommunen som bestemmer hvordan tilbudet skal 
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organiseres. Innretning, omfang og kvaliteten på tilbudet vil være avgjørende for hvilke 
pasienter som er aktuelle for tilbudet.   
 
Det er en kjent sak at utnyttelse av sengene har vært svært varierende og til tider veldig 
dårlig. Dette diskuteres jevnlig mellom partene og eget fagråd er satt ned for å følge 
utviklingen. Helseforetaket har i lengre tid hatt ønske om å kunne videreføre pasienter 
til tilbudet fra akuttmottak når det viser seg at pasienten ikke har behov for oppfølging i 
spesialisthelsetjenesten, men like gjerne kan observeres i kommunen. Dette er det nå, 
under gitte kriterier, åpnet for i revidert avtale.  

Strategisk ledermøte 

Strategisk ledermøte, hvor målgruppen er øverste politiske og administrative ledelse i 
kommunene samt øverste ledelse i helseforetaket, ble av ulike årsaker avlyst i 2016. 
Nytt møte planlegges til 12.mai. Tema for møte er: Sosial ulikhet i tilgjengelighet til 
helsetjenester. Problemstilling: Hvor langt skal helsetjenesten strekke seg for å tilby 
hjelp til personer som ikke evner/har vilje til å motta tjenestene som tilbys.  
 
Det er sendt invitasjon til Helse- og omsorgsministeren med spørsmål  om han har 
anledning til å holde innledningsforedraget.  
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