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Reviderat Avtal

mellan landstinget och kommunema i Norrbotten om ansvar ftir dietistkompetens i
ordinärt och särskilt boende, avrop i ordinärt boende och tjänsteköp i särskilt
boende.

Bakgrund
Från I februari 2013 kommunaliserades hälso- och sjukvård i ordinärt boende från
18 år och äldre. I detta avtal reglerades dietistkompetensen i ordinärt boende.

Dietistkompetens i särskilt boende reglerades i ett särskilt avtal mellan kommunerna

och landstinget. Avtalet har sagts upp och parterna är överens om ftiljande
reviderade avtal.

MåI
Pafierna är överens om följande gemensamma mål ur ett patient- och

verksamhetsperspektiv :

. Såikra kommunernas kompetensftirsörjning av dietist

. Patientfokus

' Samhällets resurser ska användas kostnadseffektivt

Överenskommelse
Ansvaret för dietistkompetens i ordinärt och särskilt boende åvilar
kommunerna från och med l januari 2013.

Dietistkompetens i ordinärt boende tillhandahålls av landstinget utan

kostnad.

Från den 1 april 2015 âúar sig Norrbottens läns landsting att tillhandahålla
dietistkompetens i form av dietisttjänstpâ7l % i såirskilt boende. !änsten
finansieras solidariskt av länets kommuner i enlighet med bilagda
ekonomiska sammanställning.

Den ekonomiska sammanställningen är beräknad pä2015 års nivå. Första

uppråikning sker från den 1januari2016.

I den dietisttjänst som kommunerna finansierar och som tillhandahålls av

landstinget ingår, förutom patientinriktade insatser, även utbildningsinsatser,

medhjälp till upprättande av nutritionsrutiner, allmänna råd och stöd i
kostfrågor, samt näringsberäkningar für enskilda patienter. Patientinriktade

insatser har högst prioritet. Övriga arbetsuppgifter utftirs i man av utrymme.

Samverkan
Parterna ska upprätta rutiner für avrop av dietistkompetensen.
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Giltighetstid
Avtalet om kommunernas ansvar ftir dietistkompetens i ordinärt och s2irskilt boende
gäller tillsvidare. Avtalet i denna del kan endast sägas upp om bägge parter enas om
detta.

Avtalet om att landstinget kostnadsfritt ska tillhandahålla dietistkompetens i
ordinärt boende gäller tillsvidare. Avtalet i denna del kan endast sägas upp om
bägge parter enas om detta.

Det reviderade avtalet för tjänsteköp av dietistkompetens i särskilt boende gäller

från I april 2015 . Avtalet i denna del gäller till 3 1 december 2017 med en

uppsägningstid på sex månader. Om ingendera parten säger upp avtalet förlängs det

med ett är itaget.

Uppföljning av avtzlet

Uppföljning och avstämning av avtalet ska ske arligen på verksamhetsnivå med

representanter från landsting och kommuner. Uppföljning och avstämning redovisas

till Länsstyrgruppen och avse, bland annat, nyttjandevolym och patientnltta.

Tvister

Tvister med anledning av detta avtal ska lösas i ftiljande steg:

. I fürsta hand i samfürstånd mellan parternapå närsjukvårdsnivå

. I andra hand Länsstyrgrupp

' I tredje hand Politisk samverkansberedning

' I Ûärde hand allmän domstol
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