Utkast

Intensjonsavtale
mellom
Helse Bergen HF og Helse i Hardanger AS

Bakgrunn
Helse i Hardanger (HiH) er et nylig etablert «non for profit» utviklingsselskap for helsetjenester. HiH
sin visjon er å bidra til forbedring av tjenester som skal være helsefremmende, slik at enkeltindividet
kan leve bedre både med og uten sykdom. Visjonen innebærer å spille på lag med offentlige tjenester
på tvers av forvaltningsnivåer, samarbeide med frivillige organisasjoner og lag, som grunnlag for å
utvikle slike tjenester. Målet er bedring av helse ved å pilotere/prosjektutvikle tjenester som er
komplementære, avlastende og ressurseffektive. Dette vil bli muliggjort gjennom etableringen av
Hardangerbadet som med sin infrastruktur og mange kompetansemiljøer gir grunnlaget for å sette
visjonen for HiH ut i livet.
Det er bestemt hvilke hovedtemaer som HiH skal arbeide med når Hardangerbadet står ferdig. De
valgte områdene er muskel- og skjelettlidelser, psykiske lidelser, tungpust, og sukkersyke (diabetes,
metabolsk syndrom, overvekt).
Helse Bergen HF (HBHF) skal også i fremtiden gi spesialisthelsetjenester av god kvalitet til de som
trenger det. HBHF vil utvikle sykehuset med fokus på pasientenes perspektiv, og vil samhandle med
andre helseaktører for å bidra til at pasienter kan leve med så god helse som mulig. HBHF er
forberedt på at endringer i befolkningens alderssammensetning og sykdomsbyrde vil innebære større
krav til de eksisterende helsetjenestene sin bæreevne i tiden som kommer. Dette gjør at HBHF ser
det som en del av sitt samfunnsoppdrag å bidra til å utvikle alternative modeller for å gi gode
helsetjenester på lavest effektive nivå.
HiH og HBHF er enige i at en økning av personer i samfunnet med kroniske tilstander, og en aldrende
befolkning, vil bety at det er et større behov for helsetjenester. På denne bakgrunn er det viktig å
være på jakt etter, og utvikle nye måter å yte helsetjenester på, som er avlastende og
ressurseffektive.

Formål
Formålet med intensjonsavtalen er å formalisere et videre arbeid for å vurdere om det kan inngås et
samarbeid vedrørende utvikling av tjenester som er komplementære, avlastende og ressurseffektive

som ligger mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Partene er enig om at for å
utvikle et tjenestetilbud mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten så er det
avgjørende at samarbeidet må være mellom både kommuner, spesialisthelsetjenesten og HiH.

Partenes forpliktelser
Partene er enige om at det skal gjennomføres et møte i desember 2018 for å diskutere videre
samarbeid. HBHF skal avklare hvilke avdelinger som er relevante for å delta på et slikt møte ut i fra
de hovedtemaene som HiH har besluttet at de skal arbeide med i oppstartsfasen.
Partene er enige om at HiH skal skissere hvordan samarbeidet med kommunene skal gjennomføres.
Videre må det avklares hva som skal være opptaksområdet for pasienter som skal delta i HiH sine
utviklingsprosjekter.
Partene er enige om at før det kan vurderes om HBHF kan inngå i et mer forpliktende samarbeid med
HiH, så må det avklares mer konkret hva som vil være de ulike samarbeidspartene sine leveranser inn
i utviklingsprosjektene. Det legges til grunn at partene kan behandle et utkast fra HiH til milepælsplan
for hvilke avklaringer som må være på plass før man kan ta stilling til et mer forpliktende samarbeid, i
møtet i desember.
Denne avtalen inngås fra 1. oktober 2018, med intensjon om at nødvendige avklaringer er gjort for å
vurdere et mer forpliktende samarbeid innen 1. juli 2019.
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