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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.

Avtalens fulle navn;

Overordnet samarbeidsavtale
Mellom xx kommune
og
Universitetssykehuset Nord-Norge HF

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.

