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1. juli 2018  

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

- Unn har forpliktet seg til 

å kommunisere med 

kommunen i tråd med 

punktene som er 

beskrevet i denne 

tjenesteavtalen.  

 

- Forpliktelsene er 

spesifisert og beskrevet i 

eget «flytskjema». 

- Informasjonsutveksling 

mellom UNN og 

kommunene skal foregå 

elektronisk.

 

KOMMUNENS FORPLIKTELSER 
I avtalen forplikter kommunen seg blant annet til;    

- Respondere på melding 

om innlagt pasient uten 

unødig opphold.   

- Sørge for at 

utskrivningsklare pasienter 

overføres til rett kommunalt 

omsorgsnivå så snart som  

mulig etter at de er 

vurdert som utskrivnings-

klar.  

- Fatte vedtak om 

pasientens omsorgs- og 

hjelpebehov etter 

utskrivning.  Delta i 

samarbeidsmøte. 

KORTVERSJON AV TJENESTEAVTALE 5 

RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID  
OM UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER  

SOM ANTAS Å HA BEHOV FOR KOMMUNALE 
TJENESTER ETTER UTSKRIVNING  

FRA SYKEHUS 

FORMÅLET MED 
AVTALEN 

Formålet med 

denne avtalen er å 

klargjøre 

helseforetakets og 

kommunens ansvar 

og oppgaver 

vedrørende 

opphold i, og 

utskrivning fra 

spesialisthelse-

tjenesten av 

pasienter innen 

somatikk, 

rusbehandling og 

psykisk helsevern.   

 

Avtalen skal bidra til 

at pasienten skal 

oppleve en best 

mulig 

sammenhengende 

helsetjeneste. 

 

UTVEKSLING AV INFORMASJON SKAL BASERES PÅ 

PASIENTENS PRESUMERTE SAMTYKKE.  

PASIENTEN BØR INFORMERES OM RETT TIL Å 

MOTSETTE SEG AT INFORMASJON SENDES OG SKAL 

INFORMERES OM KONSEKVENSER AV Å IKKE 

OVERSENDE NØDVENDIG OG RELEVANT 

INFORMASJON.  

http://www.samhandlingsportalen.no/


 

 

KORTVERSJON AV TJENESTEAVTALE 5 

 

Avtalen beskriver mer spesifikt følgende områder for samarbeid: 

 

o Ansvars- og oppgavefordeling mellom UNN og kommunen ved innleggelse 

av pasient  

o UNNs ansvar og oppgaver 

o Kommunens ansvar og oppgaver.  
 

o Ansvars- og oppgavefordeling mens pasienten er til behandling i UNN  

 UNNs ansvar og oppgaver 

 Kommunens ansvar og oppgaver.  
 

o Ansvars- og oppgavefordeling når pasienten er utskrivningsklar 

 Avgjørelse av når en pasient er utskrivningsklar 

 UNNs ansvar og oppgaver 

 Kommunens ansvar og oppgaver.  
  

o UNNs ansvar og oppgaver når pasienten tilbakeføres til kommunen 

 

o Kommunens ansvar og oppgaver når kommunen mottar pasienten. 
 

o Betaling for utskrivningsklare pasienter 

 Vilkår for betalingskrav 

 Varsel om utskrivningsklar pasient 

 Avregning av antall dager betalingskrav gjelder fra 

 

LOVGRUNNLAGET 

Denne tjenesteavtalen er inngått i medhold av Lov om kommunale helse- og 

omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven) m.m. § 6-2 nr. 5.  

Kommunens forpliktelse til betaling for utskrivningsklar pasient følger av helse- 

og omsorgstjenesteloven §§ 11-3 og 11-4 samt Forskrift om kommunal betaling 

for utskrivningsklare pasienter. Her framkommer også kriterier for når en pasient 

er utskrivningsklar.  

Epikriser, eventuelt foreløpig epikrise/pasientorientering ved utreise, sendes fra 

sykehuset i tråd med Forskrift om pasientjournal §9 og Helsepersonelloven § 45. 

Avtalens fulle navn;   

Tjenesteavtale 5 mellom xx kommune og Universitetssykehuset 

Nord-Norge HF om retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare 

pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter 

utskrivning fra sykehus 


