NOTAT
Ramme for samarbejdsaftale mellem
kommune og region om levering af
udredning og understøttende
sundhedsindsats i Projekt IBBIS II

Baggrund

I Projekt IBBIS II afprøves en indsats, som består af en integreret
beskæftigelsesindsats og understøttende sundhedsindsats til sygemeldte med stress,
angst og depression samt de nye målgrupper personlighedsforstyrrelser og borgere
med somatoforme (også kaldet funktionelle) lidelser.
Det er kommuner, der kan ansøge om deltagelse i projektet. Det er en betingelse
for, at kommunen kan ansøge om deltagelse i forsøget, at der er indgået en
samarbejdsaftale med en regional enhed i sundhedssystemet om leverance af
udredning samt den understøttende sundhedsindsats i projektet, der indgår i
projektet.
Det forudsættes derfor, at kommuner, der ansøger om deltagelse i projektet
vedlægger en samarbejdsaftale underskrevet af både kommunen og den regionale
enhed. Det er således kommunen, der skal ansøge puljen som projektejer og
tilskudsmodtager i projektet, mens den regionale enhed indgår som
samarbejdspartner i projektet og som leverandør af den understøttende
sundhedsindsats.
Nedenfor beskrives minimumskrav for udarbejdelse af samarbejdsaftale mellem
kommune og region.
Ramme for samarbejdsaftalen

Samarbejdsaftalen mellem kommune og region om levering af udredning og
understøttende sundhedsindsats skal som minimum indeholde følgende elementer:
●
●
●

●

Aftaleparter
Det skal af samarbejdsaftalen fremgå, hvem der er aftalens parter, herunder
kontaktdata mv.
Startdato
Det skal af samarbejdsaftalen fremgå, hvornår aftalen gælder fra samt
aftaleperiode.
Indhold og omfang af leverance
Det skal beskrives, hvilket indhold indgår i leverancen fra regionen vedr.
udredning og sundhedsunderstøttende indsats samt hvilke ressourcer, der er
allokeret til opgaven, herunder antal medarbejdere, kompetencer mv, der
indgår i opgaveløsningen.
Pris og afregning
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●
●
●

Der skal af samarbejdsaftalen fremgå priser for de enkelte ydelser i leverancen
samt fremgå hvordan afregning sker.
Frister
Det skal i samarbejdsaftalen angives, hvilke frister, der er aftalt i forhold til
leverancens enkelte ydelser.
Ledelsesorganisering
Det skal i aftalen beskrives, hvordan den ledelsesmæssige organisering af
samarbejdet tilrettelægges.
Underskrift
Samarbejdsaftalen underskrives af ansvarlig leder i henholdsvis kommune og
region.
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