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Eksempel samarbeidsmodell for kapasitetsutnyttelse ved ledige døgnplasser i 

kommunene 

Det er utarbeidet en avtalemal som anbefales brukt som utgangspunkt for samarbeidet. 

Overordnet nivå: 

- Kommunene avklarer hvilken samarbeidsstruktur som er aktuell. Hvem skal 

samarbeide med hvem? Kan være samarbeid mellom to eller flere kommuner. 

- Samarbeidsavtale inngås mellom aktuelle kommuner (rådmannsnivå). 

- Partene oppnevner kontaktpersoner for avtalen/samarbeidet og informerer 

hverandre om disse. 

 

Samarbeid i praksis – steg for steg: 

→ UNN melder pasient til hjemkommune. 

→ Hjemkommunen kontakter samarbeidskommune med forespørsel om ledig plass. 

→ Hvis ja: Hjemkommunen informerer UNN om alternativ kommuneplass. 

→ UNN informerer pasienten og eventuelt pårørende, og forespør om plass i 

samarbeidskommunen er akseptabelt. 

→ Hvis pasienten takker nei: Hjemkommunen finner alternativt tilbud i egen kommune, 

eller pasienten blir på UNN som utskrivningsklar i påvente av kommunalt tilbud. 

→ Hvis pasienten takker ja: UNN melder til hjemkommune, som igjen varsler 

samarbeidskommunen. 

→ UNN sender helseopplysninger til mottakende kommune, med kopi til 

hjemkommune. 

→ Mottakerkommunen oppretter journal i Profil for lagring av pasientopplysninger. 

→ Epikrise sendes med pasient som vanlig, med kopi til hjemkommune og fastlege. 

→ Hjemkommune og samarbeidskommune må ha tett dialog under hele 

pasientoppholdet utenfor egen kommune. 

→ Ved tilbakeføring til hjemkommune gjøres nødvendige avklaringer og forberedelser 

slik at overgangen for pasienten blir best mulig. 

 

Øvrige forhold: 

- Økonomi/pris for kjøp av plass hos samarbeidskommune: Dette avklares på forhånd 

gjennom inngåelse av samarbeidsavtale. Materiell, utstyr og medisiner inngår i avtalt 

døgnpris. 

- Utgifter til bruk av ambulanse eller taxitransport ved overføring av pasient mellom 

kommunene avtales på forhånd. 

- Ved forespørsel om mottak av gjestepasient vurderer samarbeidskommunen egen 

kapasitet (plassering, ressurser, kompetanse m.v.) 

- Hvis behov for opplæring/kompetanseutvikling, avtaler og iverksetter 

samarbeidspartene dette før pasient mottas. Slik opplæring kan gis kommunene 

imellom, eller f.eks. ved hospitering på UNN. 


