HELSE- OG OMSORGSOPPGAVER PARTENE HAR
ANSVAR FOR- OG TILTAK PARTENE SKAL UTFØRE
KORTVERSJON AV TJENESTEAVTALE 1

UNN’S VIKTIGSTE FORPLIKTELSER
Generelle forpliktelser som gjelder for UNN

FORMÅLET
MED AVTALEN

- UNN skal sørge for at

ambulansetjeneste med

personer med fast bopel

bil og eventuelt med båt,

eller oppholdssted innen

transport til undersøkelse

dekningsområde tilbys

eller behandling i

spesialisthelsetjeneste i og

kommunene og UNN.

Denne tjeneste-

utenfor institusjon, inkl.

- UNN er pålagt

avtalen har som

sykehustjenester,

veiledningsplikt ovenfor

formål å avklare

medisinske laboratorie-

kommunehelsetjenesten.

tjenester, radiologiske

Denne plikten gjelder

partenes ansvar

tjenester, akuttmedisinsk

både i generelle spørsmål

beredskap, medisinsk

og i forhold til den enkelte

helse- og omsorgs-

nødmeldetjeneste,

pasient.

oppgaver.

UNN OG KOMMUNEN ER FORPLIKTET Å GI

for mer spesifikke

PASIENTEN EN FORSVARLIG BEHANDLING NÅR

Partene kan ikke

PARTENE HAR ANSVAR FOR PASIENTEN OG I

ved denne eller

OVERFØRINGEN MELLOM UNN OG KOMMUNEN.

andre avtaler
innskrenke ansvar
eller plikter som

KOMMUNENS FORPLIKTELSER
Generelle forpliktelser som gjelder for kommunen
- Kommunen skal sørge for at

lidelse, rusmiddelproblem,

personer som oppholder seg

sosiale problemer eller

i kommunen, tilbys

nedsatt funksjonsevne.

nødvendige helse- og

- Kommunens helse- og

omsorgstjenester.

omsorgstjeneste omfatter

Kommunens ansvar omfatter

offentlig organiserte

alle pasient- og

helse- og omsorgs-

brukergrupper, herunder

tjenester som ikke hører

personer med somatisk eller

under stat eller

psykisk sykdom, skade eller

fylkeskommune.

partene er tillagt
etter lov og
forskrifter.

1. juli 2018

Den fullstendige utgaven av avtalen finner du på www.unn.no/samhandling
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- Partene er enige om å legge til rette for samarbeid også om andre helse- og
omsorgsoppgaver. Dette gjelder særlig innenfor feltet folkehelsearbeid og
spesialisthelsetjenestens ansvar for generell veiledning, rådgivning og
kompetanseutvikling i helsefaglige spørsmål.
- Partene skal også legge til rette for samarbeid med andre instanser som yter
tjenester til bruken av helse- og omsorgstjenesten, bl.a. NAV (Norsk arbeids- og
velferdsetat), Bufetat (Barne-, ungdoms- og familieetaten) og Kriminalomsorgen.
Avtalen beskriver mer spesifikt følgende områder for samarbeid:
o
o
o
o
o

Svangerskaps-, barsel- og fødselsomsorg
Rus og psykisk helse
Akuttmedisinske tjenester
Kommunens tilbud om døgnopphold og øyeblikkelig hjelp
Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering

Avtalens fulle navn;

Tjenesteavtale 1 mellom xx kommune og Universitetssykehuset
Nord-Norge HF om enighet mellom kommunen og UNN om helse- og
omsorgsoppgaver partene har ansvar for og tiltak partene skal utføre

LOVGRUNNLAGET
Partenes ansvar for å yte helse- og omsorgstjenester og tiltak knyttet til dette er i
hovedsak regulert i følgende lovverk med tilhørende forskrifter:
o Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr. 30 (helseog omsorgstjenesteloven)
o Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. av 2. juli 1999 nr. 61
(spesialisthelsetjenesteloven)
o Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern av 2. juli 1999 nr. 62
o Lov om pasient- og brukerrettigheter av 2. juli 1999 nr. 63
o Lov om helsepersonell m.v. av 2. juli 1999 nr. 64
o Lov om folkehelsearbeid av 24. juni 2011 nr. 29
o Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. juni 2000 nr. 56
o Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. av 2. juli 1999 nr. 61
(spesialisthelsetjenesteloven)
o Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern av 2. juli 1999 nr. 62
o Lov om pasient- og brukerrettigheter av 2. juli 1999 nr. 63
o Lov om helsepersonell m.v. av 2. juli 1999 nr. 64
• Lov om folkehelsearbeid av 24. juni 2011 nr. 29
•

Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. juni 2000 nr. 56

