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Hovedstrategi er en felles forsknings- og utviklingsenhet i et samarbeid 

mellom de tre hovedaktørene 

Helsetorgmodellen 

Felles  
FoU-enhet 

Helse Fonna 
Høgskolen 

Stord/ 
Haugesund 

Kommunene 
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Avtalestruktur 

■ Overordnet samarbeidsavtaler 

■ 11 tjenesteavtaler og særavtaler 

■ Siste revisjon juli 2013 

 

Avtalt struktur for samhandling 

■ Topplederforum 

■ Samhandlingsutvalg (SU) 

■ Arena for samhandling: Felles FoU-enhet, faglige nettverk, 

samhandlingsnettverk, ambulerande team, hospitering 
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Samarbeidsavtaler 



Bidra til kompetanse-

heving og kunnskaps-

overføring gjennom å 

delta i, og opprette 

faglege nettverk… 

 

Forankring av faglige nettverk 
i tjenesteavtalene 
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Tenesteavtale 2, punkt 11. Kompetanse, 

rettleiing og opplæring 



Samhandlingsnettverk/ 

faglegenettverk vert 

oppretta av samhandlings-

utvalet. Faglegenettverk 

kan etablerast når det er 

behov for å samordne 

tenester, kompetanse og 

fagutvikling i kommunar 

og helseføretak. Det 

overordna koordinerings-

ansvaret for drift av nett-

verket skal leggjast til 

samhandlingsutvalet. 

Forankring av faglige nettverk forts…  
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Tenesteavtale 6, punkt 4. Felles arenaer 
og ordningar for kompetanseheving, 
kunnskapsoverføring og informasjons-
utveksling 
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Etablert med mandat fra SU 

■ Læring- og mestring 

■ Geriatri (SESAM) 

■ Tuberkulose 

■ IKT 

■ Akutt beredskap 

■ Palliasjon 

 

Behov for andre faglig nettverk? 

■ Barn/ unge 

■ Rus og psykiatri 

 

Faglige nettverk 
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Hvorfor et tuberkulosenettverk  ? 

Å gjennomføre – i henhold til forskrifter: 

 

Tbc –behandling  

 

Screening 

 

Smitteoppsporing 

 



Bakgrunn 

- Den epidemiologiske situasjon og sentrale anbefalinger 
skifter 

 

- Variasjoner i antall henvisninger fra kommunene 



OPPGAVER til TBC-nettverk 

-Bidra til spredning av kunnskap og heving av 
kompetanse  

 

-Være en ressursgruppe i faglige spørsmål 

 

- Tilby hjelp til vurdering av smittevernplanene i 
kommunene m.h.t. tbc 



TBC-nettverket 

1. Ressursgruppe: 
Smittevernlege/Kommuneoverlege 

Helsesøster 

Repr. For hjemmesykepleien 

Fastlege 

Tuberkulosekoordinator 

Barnespesialist 

Lungespesialist 

Repr. Fra HSH 

2. En kontaktperson i hver kommunene 
Invitasjoner er nylig sendt til kommunene med oppfordring 
om å utnevne en kontaktperson 

 

 

 


