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Avtalen beskriver mer spesifikt følgende områder for samarbeid:
o Barn som pårørende
Helsepersonell med ansvar for foreldre med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig
somatisk sykdom eller skade er pliktig til å identifisere mindreårige barn under 18 år og ivareta barns
behov for informasjon og nødvendig oppfølging.

o Koordinerende enheter
UNN og den enkelte kommune har lovbestemt plikt til å etablere koordinerende enheter (KE) som
skal bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial eller
medisinsk habilitering og rehabilitering

o Individuell plan (IP)
Sikre at pasient/bruker med behov for langvarige og koordinerte tjenester får tildelt koordinator
og/eller utarbeidet individuell plan der pasienten samtykker til dette. Der pasient/bruker har
koordinator både i kommunen og spesialisthelsetjenesten, plikter disse å samarbeide.

o Melding om behov for rehabilitering
Dersom det etableres spesielle ordninger for henvisning til rehabilitering i henholdsvis
kommunen/UNN, skal partene til enhver tid være oppdatert om disse.

o Pasient og pårørendeopplæring
Samarbeide om lærings- og mestringstilbud der dette er hensiktsmessig. Videreutvikle møteplasser for
samhandling, kompetanseutveksling og brukerrepresentasjon i utvikling av lærings- og
mestringstjenester. Ta i bruk elektroniske verktøy i samarbeidet

o Behandlingshjelpemidler
Lage gode rutiner for samarbeid når det er behov for oppstart med behandlingshjelpemidler i
kommunal institusjon eller i pasientens hjem. Sørge for at partene følger felles utarbeidet prosedyre

o Avklaring av ansvarsforhold i saker som omfattes av regelverket om
tilbakehold uten eget samtykke overfor personer med rusmiddelproblemer
og andre pasienter der bruk av tvang kan være aktuelt
o Rutiner for samhandling med fastlegen
Avtalens fulle navn;

Tjenesteavtale 2 mellom xx kommune og Universitetssykehuset
Nord-Norge HF om retningslinjer for samarbeid i tilknytning til
innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og
mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og
omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester
LOVGRUNNLAGET
- Lov om spesialisthelsetjenesten, lov om psykisk helsevern og helse- og omsorgstjenesteloven
definerer partenes ansvar for samordning av og samarbeid om disse oppgavene.
- Spesialisthelsetjenesteloven definerer også en lovpålagt veiledningsplikt fra spesialisthelsetjenesten
overfor kommunene, jfr. § 6-3 i loven. Lov om helsepersonell og lov om barn og foreldre definerer
helsepersonellets lovpålagte oppgaver. I tillegg skal lov om pasient- og brukerrettigheter legges til
grunn.
- Gjennom forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan (IP) og koordinator reguleres
partenes ansvar for å etablere Koordinerende enhet som skal bidra til å sikre helhetlig tilbud til
pasienter med behov for koordinator og Individuell plan.

