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1. juli 2018  

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

- UNN har ansvar for 

øyeblikkelig-hjelp tilbudet 

for de pasientene 

kommunen ikke kan ta 

imot. 

- UNN har plikt til å dekke 

kommunens behov for 

råd og veiledning i 

konkrete pasienttilfeller. 

- UNN har ansvar for 

transport til kommunens 

ØHD-tilbud på å samme 

måte som transport til 

sykehus.

KOMMUNENS FORPLIKTELSER 
I avtalen forplikter kommunen seg blant annet til;    

 

- Kommunen har ansvar for at 

det finnes et tilbud om 

døgnopphold for øyeblikkelig 

hjelp for innbyggerne i 

kommunen.  

- Det er kommunen som har 

systemansvar, økonomisk 

ansvar og medisinskfaglig 

ansvar for tilbudet.  

- Kommunen skal utarbeide 

egen driftsavtale for 

kommunens ØHD-tilbud. 

Driftsavtalen skal beskrive 

organisering av tilbudet, 

samarbeid med andre 

etater og virksomheter 

samt inklusjons- og 

eksklusjonskriterier. 

- Driftsavtalen skal 

vedlegges denne 

avtalen. 

 

KORTVERSJON AV TJENESTEAVTALE 4 

OM KOMMUNALT TILBUD OM 
DØGNOPPHOLD FOR ØYEBLIKKELIG HJELP 

(ØHD / KAD-SENGER)   

FORMÅLET MED 
AVTALEN 

Formålet med denne 

tjenesteavtalen er å 

avklare og 

konkretisere UNNs og 

kommunens 

oppgaver og ansvar 

for tilbud om døgn-

opphold for 

øyeblikkelig hjelp etter 

helse- og omsorgs-

tjenestelovens § 3-5 

tredje ledd. 

Kommunens tilbud 

om øyeblikkelig hjelp 

døgnopphold skal 

baseres på et 

samarbeid mellom 

kommunen og UNN. 

Denne avtalen 

regulerer samarbeidet 

omkring kommunens 

tilbud om øyeblikkelig 

hjelp døgnopphold 

og omfatter ikke 

desentralisert 

spesialisthelsetjeneste.

ler. 

 

 

BRUKEN AV DET KOMMUNALE DØGNTILBUDET FOR 

ØYEBLIKKELIG HJELP SKAL KUN GJELDE FOR DE 

PASIENTER SOM KOMMUNEN SELV HAR MULIGHET 

TIL Å UTREDE, BEHANDLE ELLER YTE OMSORG FOR. 

TILBUDET SKAL REDUSERE ANTALL ØYEBLIKKELIG 

HJELP INNLEGGELSER I SYKEHUS. 

http://www.unn.no/samhandling


 

 

KORTVERSJON AV TJENESTEAVTALE 4 

 

 

Avtalen beskriver mer spesifikt følgende områder for samarbeid: 

 

Tilbudet er ment å bidra til å redusere antall øyeblikkelig hjelp innleggelser i 

spesialisthelsetjenesten. Pasientene skal i kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp 

døgnopphold sikres like god eller bedre behandling som ved innleggelse i sykehus. 

Partene skal blant annet samarbeide om: 

o Råd og veiledning i konkrete pasienttilfeller 

o Strukturert samarbeid mellom UNN og kommunen 

o Felles årlig faglig evaluering av driften ved ØHD-sengene 

o Felles kommunikasjonsplan om kommunens tilbud om ØHD-senger 

 

 

 

 

 

LOVGRUNNLAGET 

Kommunens ansvar for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til 

pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp beskrives i Helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-5, tredje ledd. 

Helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes etter loven skal være forsvarlige jfr. 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 4.1 om forsvarlighet. 

 

• 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 4 mellom xx kommune og Universitetssykehuset 

Nord-Norge HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens 

tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp (ØHD) etter lov om 

kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-5 tredje ledd. 


