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Informasjon om revidert overordnet samarbeidsavtale inngått mellom Sykehuset Østfold
og Halden kommune

Sammendrag av saken:

Helse- og omsorgstjenesteloven, kapittel 6, forplikter kommuner og helseforetak til å inngå
samarbeidsavtaler for å bidra til at pasienter og brukere mottar et helhetlig tilbud om helse- og
omsorgstjenester. Lovpålagte samarbeidsavtaler er et viktig verktøy i gjennomføringen av
samhandlingsreformen. Den første samarbeidsavtalen mellom kommunene og Sykehuset
Østfold ble inngått i 2005.
Overordnet samarbeidsavtale er en lovpålagt avtale som er inngått mellom sykehus og kommuner
og godkjent i henholdsvis sykehusledelse og kommuneledelse og er juridisk førende og bindende
for partene. Formålet med denne avtalen er å sikre en tydelig og hensiktsmessig fordeling av
oppgaver og ansvar mellom kommunene og Sykehuset Østfold (SØ). Avtalen skal være med på å
skape forutsigbarhet for partenes planlegging og budsjettering av de oppgavene som hver har
ansvaret for.
Samarbeidsavtalen består av en overordnet avtale med 16 tilhørende retningslinjer.
https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/samhandling/samarbeidsavtaler-mellom-kommuner-ogsykehus
Partnerskapsmøtet (rådmennene i Østfoldkommunene og administrerende direktør samt
toppledelsen på sykehuset) ba våren 2018 Samhandlingsutvalget om å vurdere behovet av en
tydeligere felles målsetting med en felles visjon for samhandlingen mellom SØ og kommunene.
På bakgrunn av dette er Overordnet samarbeidsavtale gjennomgått og revidert av
Samhandlingsutvalget. Partnerskapsmøtet 11.03.19 godkjente den reviderte avtalen. Ny

samarbeidsavtale trådde i kraft 1. april 2019. Ny felles visjon er vedtatt – «Sammen om en god
helsetjeneste»
Den overordnede samarbeidsavtalen er revidert slik at felles målsetting er tydeliggjort med
ordlyden som er i tråd med ønsket utvikling i helsetjenestene. Folkehelseperspektivet,
pasientenes involvering i egen helsetjeneste, egenmestring og «hva er viktig for deg» og
pårørendes rolle er elementer som er lagt fokus på i revidert avtale. Samarbeidet mellom
sykehuset og kommunene skal reflekteres i den nye avtalen. Verdier for samarbeidet - hvordan
partene følger opp, implementering og etterlevelse av beslutninger løftes opp.
Revidert Overordnet samarbeidsavtale er vedlagt denne referatsak.
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