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PARTENES VIKTIGSTE 
FORPLIKTELSER  
I avtalen forplikter partene seg blant annet til;  

- Partene plikter å gjøre 

avtalene kjent for egne 

ansatte og 

brukerutvalgene.  

- Partene skal sette av 

nok ressurser knyttet til 

medvirkning i de avtalte 

formene for samarbeid. 

- Partene skal holde 

hverandre informert og 

sørge for gjensidig 

veiledning innenfor 

det enkelte 

ansvarsområde. 

- Partene skal ha 

etablert ordninger for 

god forvaltning av 

avtalen og 

tjenesteavtalene. 

PARTENES FORPLIKTELSER 
I avtalen forplikter partene seg blant annet til;      

 

Partene skal i tjenesteavtaler 

og retningslinjer gi mer 

detaljerte bestemmelser, 

blant annet om konkrete 

pasientforløp, ansvars- og 

rollefordeling, partenes 

informasjons og 

veiledningsansvar, 

finansiering, 

organisering og om 

eventuelt behov for 

avklaring av 

arbeidsgiveransvar. 

KORTVERSJON AV OVERORDET SAMARBEIDSAVTALE 

OVERORDNET  
SAMARBEIDSAVTALE 

FORMÅLET MED 
AVTALEN 

Sikre at pasienter og 

brukere mottar et 

helhetlig og likeverdig 

tilbud om helse- og 

omsorgstjenester, og at 

befolkningen, 

uavhengig av bosted, 

skal ha lik 

tilgjengelighet til de 

tjenester som omfattes 

av avtalen. 

 

Sikre gode 

samarbeidsrutiner på 

sentrale samhandlings-

områder, og legge til 

rette for at eventuell 

uenighet mellom 

kommunen og 

helseforetaket løses i 

dialog mellom partene 

uten at pasienter og 

brukere berøres. 

 SAMARBEIDET SKAL PREGES AV EN 

LØSNINGSORIENTERT TILNÆRMING, SAMARBEID 

MELLOM HELSEPERSONELL OG BRUKER, OG ET 

PRINSIPP OM AT PASIENTRELATERTE 

AVGJØRELSER TAS SÅ NÆRT BRUKEREN SOM 

MULIG.  
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KORTVERSJON AV OVERORDET SAMARBEIDSAVTALE 

 

Avtalen beskriver mer spesifikt følgende områder for samarbeid: 

o Virkeområde  

 

o Krav til tjenesteavtaler, retningslinjer og veiledere 

 

o Samarbeidsformer 

 Overordnet samarbeidsorgan (OSO) 

 Dialogforum 

 

o Plikt til gjennomføring og forankring 

 

o Involvering av pasient- og brukerorganisasjoner 

 

o Betalingsordninger 

 

o Avvik, håndtering av uenighet / tvisteløsning, mislighold m.m. 

  

 

LOVGRUNNLAGET 

Partene er etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14. juni 2011 

§ 6-1 mfl. (helse- og omsorgstjenesteloven), jfr. Lov om spesialisthelsetjenester  

§ 2-1e, pålagt å inngå samarbeidsavtale. Ved inngåelse av denne 

samarbeidsavtalen og tilhørende tjenesteavtaler, oppfyller partene sin 

lovpålagte plikt til å inngå samarbeidsavtale.  

 

Plikten til å inngå overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler med 

kommunene påhviler kommunene og det enkelte helseforetak. Når partene i 

denne samarbeidsavtalen bruker uttrykket “avtale” omfatter det både 

overordnet samarbeidsavtale og de fastsatte tjenesteavtaler og retningslinjer 

som omtalt i avtalens punkt 5. 

 

Avtalens fulle navn;   

Overordnet samarbeidsavtale 

Mellom xx kommune 

og  

Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

 


