
 

  

 

Den fullstendige utgaven av avtalen finner du på www.unn.no/samhandling 

 

1. juli 2018  

UNN’S VIKTIGSTE FORPLIKTELSER  
I avtalen forplikter UNN seg blant annet til:   

- System for mottak og 

dokumentasjon av 

henvendelser om 

innleggelse, herunder 

responstid.  At ansatte i 

UNN følger vedtatte 

rutiner.  Ved behov 

innhente supplerende 

opplysninger. Sikre at 

nødvendig informasjon 

blir gitt, at behov for 

ledsager vurderes samt 

foreta vurdering og 

eventuell behandling.

KOMMUNENS FORPLIKTELSER 
I avtalen forplikter kommunen seg blant annet til;    

 

- Kommunehelsetjenesten 

avgjør om pasient skal 

henvises til vurdering av 

spesialisthelsetjenesten. 

Vurdere egnet transport-

måte, ved behov rekvirere 

ambulansetransport og 

avklare om ledsager er 

nødvendig.   

- Ansatte og fastleger skal gis 

opplæring i rutiner, og 

henvisning skal inneholde alle 

relevante opplysninger 

inklusive oppdatert 

legemiddeloversikt.  

- Ved behov bistå med 

informasjon til pårørende.  

- Ved henvisning til 

planlagt helsehjelp skal 

henvisning inneholde 

tilstrekkelige opplysninger 

til at den kan vurderes ut 

fra gjeldende forskrifter 

og nasjonale 

prioriterings-veiledere. 

KORTVERSJON AV TJENESTEAVTALE 3 

OM RETNINGSLINJER FOR            
INNLEGGELSE I SYKEHUS   

FORMÅLET MED 
AVTALEN 

Formålet med denne 

avtalen er å klargjøre 

helseforetakets og 

kommunens ansvar 

og oppgaver ved 

henvisning og 

innleggelse av 

pasienter i sykehus 

Avtalen skal bidra til: 

a) at pasienten skal 

oppleve en best 

mulig sammen-

hengende 

helsetjeneste 

b) å sikre effektiv, 

korrekt og sikker 

informasjonsflyt 

mellom og 

innenfor 

behandlings- og 

omsorgsnivåene 

c) å redusere risikoen 

for uheldige 

hendelser  

 

ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSLØSNING FOR 

SAMHANDLING MELLOM KOMMUNEN OG 

HELSEFORETAKET SKAL BENYTTES. DER DET ER 

UTVIKLET EGNE FAGSPESIFIKKE MALER FOR 

MELDINGSUTVEKSLING SKAL DISSE BENYTTES. 

http://www.unn.no/samhandling


 

 

KORTVERSJON AV TJENESTEAVTALE 3 

 

 

 

Avtalen beskriver mer spesifikt følgende områder for samarbeid: 

o Når pasienten henvises til vurdering som øyeblikkelig hjelp  

 Kommunehelsetjenestens ansvar og oppgaver  

 UNNs ansvar og oppgaver 

 

o Når pasienten henvises til planlagt helsehjelp  

 Kommunehelsetjenestens ansvar og oppgaver  

 UNNs ansvar og oppgaver 
 

 

 

 

LOVGRUNNLAGET 

Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold lov om kommunale helse- og 

omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 6-2 nr. 3. 

• Lov om folkehelsearbeid av 24. juni 2011 nr. 29 

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

 

Avtalens fulle navn;   

Tjenesteavtale 3 mellom xx kommune og Universitetssykehuset 

Nord-Norge HF om retningslinjer for innleggelse i sykehus 


