Samarbeidsavtale 1.3.2019-1.3.2023

Koordinerte tjenester (2)
Formål
Denne tjenesteavtalen har som formål å sikre samarbeid om pasienter/brukere som har rett til
individuell plan, koordinator og samordning av tjenester fra koordinerende enhet.
Pasientene skal møte en sammenhengende helsetjeneste og et sammenhengende pasientforløp.
Pasienten skal involveres og ha medvirkning i saker som omhandler egen behandling og
tjenestetilbud.
Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i den enkelte pasients og brukers livssituasjon og
mål. Habilitering og rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser på ulike arenaer mellom
pasient, bruker, pårørende og tjenesteytere. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte,
sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak. Formålet er at den enkelte pasient og bruker, som har
eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal
gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i
utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet.

Ansvar og oppgaver
Felles ansvar
• Begge parter er ansvarlig for at det opprettes en koordinerende enhet/forløpskoordinator i
egen organisasjon.
• Begge parter har et ansvar for å ivareta barn som pårørende. Det gjelder både barn og
mindreårige søsken av pasienter.
• Gjensidig veiledningsansvar.
• Samarbeid for initiering og utarbeidelse av individuell plan ved behov. Hovedansvaret ligger i
kommunen.
• Avklare eventuelle behov for bistand fra ambulerende spesialisthelsetjeneste.
• Arbeide for å systematisere samarbeidet mellom fastlegene, sykehusleger, de kommunale
tjenestene og spesialisthelsetjenesten og videreutvikle praksiskonsulentordningen.
• Partene skal samarbeide for å redusere bruk av tvang og makt i henhold til lovverk.
Sykehuset Innlandet sitt ansvar
• Sykehuset Innlandet har ansvar for det som defineres som behandlingshjelpemidler i henhold
til Nasjonale retningslinjer for behandlingshjelpemidler og tilhørende forbruksmateriell for
spesialisthelsetjenesten.
• Sykehuset Innlandet skal avklare om akutt innlagte pasienter har barn som trenger
ivaretakelse, og varsle kommunen om dette, slik at aktuelle instanser og aktører kan bistå der
det er behov.
Kommunens ansvar
• Kommunen har ansvar for behandlingshjelpemidler til beboere i institusjon der
spesialisthelsetjenesten ikke dekker utgiftene.
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