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Oppsigelse av avtale mellom Helse Vest RHF og Bergen kommune
vedrørende drift av Bergen legevakt
Det vises til dialog vedrørende samarbeidet knyttet til drift av Bergen legevakt,
herunder om avtaleforhold og framtidig organisering av tjenestetilbudet.

Da Hordaland fylkeskommune overtok ansvaret for spesialisthelsetjenesten ble det
inngått en avtale med Bergen kommune om drift av Bergen legevakt. Avtalen er datert 1.
juli 1989. Bakgrunnen var at oppgaver som lå inn under spesialisthelsetjenestens
ansvarsområde, som f.eks. skadepoliklinikken, fortsatt skulle være lokalisert ved Bergen
legevakt. Avtalen innebar at Bergen kommune fikk det faglige og administrative
ansvaret for den delen av spesialisthelsetjenesten som er lokalisert på Bergen legevakt.

Avtalen ble videreført ved den statlige overtakelsen av sykehusene fra 1. januar 2002, da
med Helse Vest RHF som avtalepart, og er ikke revidert i etterkant.
Helse Vest RHF har det overordnede ansvar for og er oppdragsgiver for
spesialisthelsetjenestene i vår region, også for den del av disse tjenestene som ytes ved
Bergen legevakt. Helse Vest RHF har gitt Helse Bergen HF ansvar for oppfølging av
samarbeidet med Bergen kommune om Bergen legevakt.

Både Bergen kommune og Helse Bergen har sett behovet for en revisjon av avtalen fra
1989. Dette arbeidet ble forankret i «Avtale mellom Bergen kommune og Helse Bergen HF
vedrørende ny lokalisering av Bergen legevakt, avdeling sentrum», datert 27.11.13. I
avtalen står det at partene er enige om å foreta en felles gjennomgang av driften av
samlokaliserte funksjoner ved Bergen legevakt, avdeling sentrum, med sikte på å
revidere gjeldende samarbeidsavtale, herunder også utgiftsdelingen mellom partene.
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Arbeidet startet i april 2014 og skulle etter planen være ferdigstilt i juni 2015. Det ble
nedsatt en styringsgruppe og en arbeidsgruppe med et mandat for arbeidet som partene
hadde utarbeidet i fellesskap. I følge mandatet skulle partene ha en gjennomgang av de
enkelte fagområdene for å se på oppgavefordelingen/grenseoppgang mellom kommuneog spesialisthelsetjenesten, herunder valg av modell for fremtidig samarbeid.
Arbeidet med revisjon av avtalen har tatt utgangspunkt i lovgivningen som gjelder for
partenes lovpålagte ansvar, (blant annet helse- og omsorgstjenesteloven,
spesialisthelsetjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven og helsepersonelloven).
Underveis i arbeidet med revisjonen av avtalen har det fremkommet at partene har en
ulik forståelse av mandatets innretning, særlig gjelder dette tolkning knyttet til
fremtidig organisasjonsmodell.

Helse Vest ønsker at samarbeid med andre deler av helsetjenesten skal skje på en måte
som er fullt ut i samsvar med gjeldende lov- og regelverk, og slik at det ikke er tvil om
ansvarsforhold for enkeltpasienter i ulike faser i deres møte med en samlet
helsetjeneste.
Helse Vest har gitt Helse Bergen klare føringer for at det må utvikles en modell for
samarbeidet som er organisert slik at det ikke kan herske tvile om hva som er
spesialisthelsetjeneste og at denne aktiviteten faller inn under gjeldende
finansieringsordning for spesialisthelsetjenesten.

Fra Helse Vest sin side er det også naturlig å se hen til tilsvarende samarbeid og
organisering av samarbeidet mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste, både innen
egen region og i andre regioner.

Prosessen med revisjon av avtalen vedrørende drift av Bergen legevakt har stoppet opp.
Dette grunner i uenighet mellom partene om fremtidig organisatorisk driftsmodell.
Helse Vest RHF og Helse Bergen HF finner det derfor nødvending å si opp gjeldende
avtale fra dags dato. Oppsigelsestiden er 12 måneder, jf. avtalen av 1. juli 1989.

Som ledd i prosessen med revisjon av avtalen, har det for Helse Vest også vært naturlig å
se på partsforholdet i en framtidig avtale. Helse Vest sitt utgangspunkt er at
ivaretagelsen av sørge-for ansvaret skjer i regi av aktører i spesialisthelsetjenesten. For
samarbeid knyttet til Bergen legevakt vil det være Helse Bergen HF, og det er vår
vurdering at Helse Bergen HF bør være avtalepart i en framtidig avtale.
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Helse Vest vil understreke at vi ønsker samarbeidet videreført, men med en tydeligere
ansvarsdeling mellom hva som er kommunale tjenester og hva som er
spesialisthelsetjeneste.

Avslutningsvis vil vi understreke at samarbeid mellom primær- og
spesialisthelsetjenesten bør organiseres slik at pasienter og brukere møter et samordnet
tilbud. Helse Vest er av den oppfatning at dette er fullt mulig samtidig som de
momentene som er omtalt ovenfor blir ivaretatt.
Vennlig hilsen

Herlof Nilssen
administrerende direktør
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