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1 Partene 
Partene er Vestre Viken HF og XX kommune. 
Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og XX kommune er benevnt som 
kommunen. 

2 Formål 
Avtalen skal bidra til at gravide kvinner, fødende, barselkvinner og nyfødte barn får et 
differensiert, faglig forsvarlig og helhetlig tilbud i tråd med nasjonale retningslinjer og 
kvalitetskrav. Avtalen skal sikre en helhetlig svangerskapsomsorg, et trygt fødetilbud og 
et familievennlig barseltilbud. Partene forplikter seg til gjensidig samordning og 
utvikling av svangerskaps, fødsels og barselomsorgen.   

3 Avtalens virkeområde 
Avtalen skal regulere samhandling og ansvarsavklaring mellom kommunen og Vestre 
Viken HF vedrørende: 

• Hvordan anbefalingene i ”Kvalitetskrav til fødselsomsorgen” skal innfris 
• Hvordan tverrfaglig samarbeid og utveksling av informasjon mellom nivåene skal 

ivaretas 
• Hvordan utviklingen av en desentralisert og differensiert svangerskaps, fødsels 

og barselomsorg skal gjennomføres 
• Samarbeidsarenaer 

 
Partene beslutter selv hvordan de internt organiserer arbeidet. Rutiner og prosedyrer 
for samhandlingen som følger av felles planer, er førende for partene. 

4 Lovgrunnlag 
 
Særlige relevante lover: 
• Lov om spesialisthelsetjenesten m.m (LOV-1999-07-02-61) 
• Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m (LOV-2011-06-24-30) 
• Lov om pasient – og brukerrettigheter (LOV-1999-07-02-63) 
• Lov om helsepersonell (LOV-1999-07-02-64)  
• Lov om helsemessig og sosial beredskap (LOV-2000-06-23-56) 
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5 Sentrale plikter, oppgaver og ansvar  
Avtalen er basert på intensjonene i samhandlingsreformen, Stortingsmelding nr. 12 
(2008-2009) ” En gledelig begivenhet, om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- 
og barselomsorg”, og Helsedirektoratets veiledere ”Kvalitetskrav til fødeinstitusjoner” 
(IS-1803, 2010) og ”Et trygt fødetilbud – kvalitetskrav til fødselsomsorgen” (IS-1877, 
2010). Sentrale føringer for det videre arbeidet er gitt i områdeplanen for svangerskap-, 
fødsels- og barselomsorgen som er godkjent i Overordnet samarbeidsutvalg 21.11.2011 
(sak 12/2011).  

6 Avtalt samarbeid innenfor svangerskap, fødsels og 
barselomsorgen 

Områdeplan for svangerskap-, fødsels- og barselomsorgen ligger til grunn for utvikling 
av det videre samarbeidet.  

• Partene plikter å samarbeide om kartlegging av status og utviklingsområder  
• Det skal fokuseres på sammenheng i tjenestene og det skal etableres arenaer for 

samhandling for å sikre informasjonsflyt og tverrfaglig samarbeid 
• De lokale samarbeidsutvalgene har et særskilt ansvar for å etablere arenaer for 

samhandling og for lokale samarbeidstiltak. Dette skal være i form av planer, 
faglige nettverk eller lokale driftsavtaler med gjensidige forpliktelser om 
ressursbruk mv. 

 
I løpet 2012 skal partene iverksette tiltak som omfatter: 

• Kartlegging av risikofaktorer og seleksjonskriterier 
• Utarbeiding av informasjonsmateriell på flere språk 
• Utarbeiding av planer og tiltak for oppfølging av sårbare grupper og grupper 

med særskilte helseutfordringer som minoritetsfamilier, rusavhengige, 
kvinner med sukkersyke m.m.  

• Utarbeiding av plan for kompetanseutvikling, herunder sikre at 
kompetanseutviklingen også rettes mot minoritetsbefolkningens særskilte 
behov 

• Oppretting av kliniske samarbeidsråd eller faglige nettverk for fagområdet 
svangerskap, fødsels og barselomsorg for å forbedre pasientforløp og styrke 
fagmiljøet lokalt. 

7 Plikt til gjennomføring og forankring 
Partene forplikter seg til å gjøre avtalen kjent for egne ansatte og brukere. Pasient- og 
brukerorganisasjoner skal ha anledning til å medvirke i forbindelse med utarbeidelse, 
praktisering, oppfølging og endring av avtalen. 
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Partene skal også sette av nok ressurser knyttet til medvirkning i de avtalte former for 
samarbeid. 

8 Forbedringsarbeid og avvikshåndtering 
Partene forplikter seg til å etablere system for melding og oppfølging av avvik innen 
31.12 2012. Fokus for dette skal være erfaringsutveksling og forbedringsarbeid. 

9 Tvist om avtalens innhold 
Prinsipielle saker knyttet til avtalen skal løses på lavest mulig tjenestenivå. Oppnås ikke 
enighet opprettes en uenighetsprotokoll som sendes til tvisteløsningsutvalget for Vestre 
Viken helseområde. Det vises til egen tjenesteavtale ”Retningslinjer for håndtering av 
uenighet og tvister for Vestre Viken helseområde”.  

10 Endring og oppsigelse av avtalen 
Avtalen er gyldig fra 1.7.2012. Avtalepartene skal innen utgangen av hvert år gjennomgå 
og evaluere avtalen, men avtalen kan til enhver tid revideres ved endrede forutsetninger 
eller endret regelverk.   Avtalen kan sies opp med ett års frist. 

Underskrift 
Avtalen er utferdiget i to eksemplarer hvorav partene beholder hver sitt. 
 
 

12.juni 2012 
 
 
 
 

 
Administrerende direktør      

             Vestre Viken HF     XX kommune 
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