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

FORMÅLET MED
AVTALEN

- Gi råd, veiledning og

helsepersonell.

opplysninger om helse-

- Likeverdig og koordinert

messige forhold som er

kompetansedeling og

foretakets og

påkrevd for at

informasjonsutveksling til

kommunens ansvar

kommunen skal kunne

alle kommunene som er

løse sine oppgaver.

samarbeidspart.

og oppgaver for

- Medvirke til undervisning

Klargjøre helse-

gjensidig kunnskapsoverføring og

og praktisk opplæring av

informasjonsPARTENE PLIKTER TIL Å ETABLERE OG
VIDEREUTVIKLE SAMARBEID SOM OMFATTER
GJENSIDIG KOMPETANSEUTVIKLING, VEILEDNING
OG INFORMASJONSUTVEKSLING.

utveksling, for
faglige nettverk og
hospitering.

PARTENE ER ENIGE OM Å BYGGE VIDERE PÅ

Bidra til at partene i

ETABLERTE SAMHANDLINGSSTRUKTURER OG

fellesskap etablerer

FELLES MØTEPLASSER

gode samarbeidsstrukturer, rutiner og

KOMMUNENS FORPLIKTELSER

samhandlingstiltak

I avtalen forplikter kommunen seg blant annet til;

som vil ha

- Gi råd, veiledning og

- Videreutvikling av

opplysninger om helse-

etablerte samarbeids-

messige forhold som er

arenaer også knyttet til

påkrevd for at UNN skal

gjensidig kompetanse-

og omsorgs-

kunne løse sine oppgaver.

utvikling og

tjenesten fremover

- Medvirke til undervisning og

informasjonsutvikling.

Bidra til å sikre

praktisk opplæring av

betydning for
utviklingen av helse-

trygge helse- og

helsepersonell.

omsorgstjenester av
1. juli 2018

god kvalitet.

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

KORTVERSJON AV TJENESTEAVTALE 6

Avtalen beskriver mer spesifikt følgende områder for samarbeid:
o Faglige nettverk
Fagnettverk etableres som møteplasser, hvor hensikten er å skape arena for kompetansebygging,
erfaringsutveksling, fagutvikling og kvalitetsarbeid.

o Hospiteringsordninger
Hospitering defineres som et tidsavgrenset opphold på en annen arbeidsplass. Formålet med
hospiteringen er at den som hospiterer skal oppdatere sin fagkompetanse eller lære seg noe nytt om
arbeidsmåter, teknologi, sette ut teori i praksis.

o Ambulerende tjenester
Ambulerende tjenester defineres her som tverrfaglig behandling gitt av et team i eller nær hjemmet,
uten at pasienten legges inn på sykehus. Tjenestene kan gis av sykehuset, av kommunen eller av
disse i samarbeid. Formålet med ambulante team er å bidra til gjensidig kompetanseoverføring
mellom behandlingsnivåene og forebygge innleggelser.

o Praksiskonsulentordningen
Praksiskonsulentordningen (PKO) er et nettverk av allmennpraktiserende leger som skal sikre og styrke
samarbeidet mellom sykehusets avdelinger, allmennpraktiserende leger og den kommunale pleieog omsorgstjenesten til beste for den enkelte pasient.

Avtalens fulle navn;

Tjenesteavtale 6 mellom xx kommune og Universitetssykehuset
Nord-Norge HF om retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og
informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering

LOVGRUNNLAGET
Helse- og omsorgstjenesteloven § 8-1 viser til kommunens plikt til å medvirke til
undervisning og praktisk opplæring av helsepersonell, herunder videre- og
etterutdanning.
Lov om spesialisthelsetjenesten (spesialisthelsetjenesteloven) § 6-3 viser til
spesialisthelsetjenestens lovpålagte veiledningsplikt overfor den kommunale
helse- og omsorgstjenesten. Dette omfatter at spesialisthelsetjenesten skal gi
den kommunale helse- og omsorgstjenesten råd, veiledning og opplysninger
om helsemessige forhold som er påkrevet for at den kommunale helse- og
omsorgstjenesten skal kunne løse sine oppgaver etter lov og forskrift.

