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Prioriterte samarbeidspunkter 

• Gjensidig varsling ved positiv covid-19 test

– Sykehuset skal varsle 1) kommuneoverlege 2) rådmann3) legevakt *

– Kommuneoverlegen varsler HSYK hvis ansatte eller innlagte pasienter har positiv Covid-19 test s1) fagsjef 2) 
smittevernsykepleier*  

– kontaktinformasjon x 2 per år.

• Samarbeid om testing

– Har fungert bra. 

• Transport av tester til NLSH

– Det er sykehusets ansvar å få testene fram til laboratoriet ved NLSH 

• Behov for ekstra personell i «samme marked»

– Både kommuner og sykehus skal ha oversikt over disponibelt personell med følgende kompetanse:

• Smittevernkompetanse

• Intensiv kompetanse

• Renholdspersonell

• Kommuner og sykehus skal samarbeide i de situasjoner det er behov for å mobilisere mer 
helsepersonell/studenter

• HR avdelingene i kommunene og HSYK bør etablere en rutine for samarbeid om rekruttering av helsepersonell 
allerede nå. I rutinene må det fremgå hvem som er kontaktperson og hvem som gjør hva og prinsipper for 
samarbeid



Prioriterte samarbeidspunkter 

• Både kommuner og sykehus må ha oversikt over

• Antall senger

• O2 utstyr

• Plan for forflytting av utstyr

• Kapasitetsbehovet øker ut over tilgengelige ressurser

– Både kommuner og sykehus må ha oversikt over egen kapasitet og planer for hvordan kapasiteten skal økes. 
Sykehusenhet og vertskommune skal ha plan for hvordan kapasiteten skal økes ved behov evakuering eller det er 
massetilstrømning.

• Møter mellom sykehus og kommuner

– Under korona epidemien ble det etablert fast møtevirksomhet mellom vertskommune og sykehusenhetene. 

– Det et i tillegg behov for å etablere rutiner for en møtearene mellom kommunene og Helgelandssykehuset på et mer 
overordet nivå bla. for å sikre informasjonsflyt.

• Vaksinering

– Kommunene skal ha en plan for massevaksinering

– Få ut budskapet om influensavaksinering til befolkningen

– Plan for kollegavaksinering

– Hvis overskudd av vaksine hos HSYK – fordel mellom kommunene

– HYSK og kommunene må utarbeide en felles plan for mottak, lagring og distribuering av covid-19 vaksinen



Virkeområde for tjenesteavtale 11

Omfatter kommunens og helseforetakets ansvar og oppgaver i 
den akuttmedisinske kjeden, herunder krise- og 
katastrofeberedskap, og er avgrenset mot redningstjenester 
som ligger under Justis- og Politidepartementet v/ 
Hovedredningssentralen (HRS). Samvirkeprinsippet medfører 
dog at ressursene ved behov stilles til rådighet for HRS. 4.2 
Omfatter medisinsk nødmeldetjeneste, kommunalt 
helsepersonell i vakt, legevaktsentral, bil-, båt, og 
luftambulanser og mottak for akuttinnleggelser i kommuner og 
helseforetak. 


