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Xx KOMMUNE 

 

 
 
 
 

Tjenesteavtale nr 4 
 

mellom 
 

xx kommune 
 

og  
 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
 

om 
 

 

 

 

Samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om 
døgnopphold for øyeblikk hjelp (ØHD) etter lov om 

kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-5 tredje ledd  
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1. Samarbeidspartnere 
 

Denne avtalen er inngått mellom xx kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset 

Nord Norge HF (heretter UNN/helseforetaket). 

 

2. Bakgrunn  

 

Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5, første 

avsnitt nr. 4.  

 

Bruken av det kommunale døgntilbudet for øyeblikkelig hjelp skal kun gjelde for de 

pasientgrupper som kommunen selv har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg for.  

 

Tilbudet er ment å bidra til å redusere antall øyeblikkelig hjelp innleggelser i 

spesialisthelsetjenesten. Pasientene skal i kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp 

døgnopphold sikres like god eller bedre behandling som ved innleggelse i sykehus. 

 

3. Formål 

 

Denne tjenesteavtalen har som formål å avklare og konkretisere UNNs og kommunens 

oppgaver og ansvar for tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og 

omsorgstjenestelovens § 3-5 tredje ledd. Kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp 

døgnopphold skal baseres på et samarbeid mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten. 

 

Denne avtalen regulerer samarbeidet omkring kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp 

døgnopphold og omfatter ikke desentralisert spesialisthelsetjeneste og andre oppgaver som 

UNN og kommunene regulerer i egne avtaler. 

 

Avtalen omhandler og regulerer oppgaver og tiltak som kommunen og UNN skal eller kan 

samarbeide om, jf. blant annet helse- og omsorgstjenestelovens § 3-4 (kommunens plikt til 

samhandling og samarbeid), § 6-2 (avtaler) og spesialisthelsetjenesteloven § 2-1e 

(samhandling/samarbeid).  

 

Pasienter som er aktuelle for det kommunale tilbudet er pasienter med forverring av kjente 

tilstander, med avklart diagnose og funksjonsnivå. Det skal utarbeides egen driftsavtale med 

kriterier for bruk av tilbudet. Tilbudet omfatter alle pasient- og brukergrupper. Driftsavtalen 

er vedlegg til denne avtalen. 

 

Partnerne kan ikke ved denne eller andre avtaler innskrenke ansvar eller plikter som de er 

tillagt etter lov og forskrifter. 
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4. Lovgrunnlaget 

 

Kommunens ansvar for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og 

brukere med behov for øyeblikkelig hjelp beskrives i Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5, 

tredje ledd:  

 

«Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til 

pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de 

pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte 

omsorg til.»  

 

Helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes etter loven skal være forsvarlige jfr. Helse- 

og omsorgstjenesteloven § 4.1 Forsvarlighet. 

 

Kommunen skal tilrettelegge tjenestene slik at: 

 

 den enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig og koordinert helse- og 

omsorgstjenestetilbud 

 den enkelte pasient eller bruker gis et verdig tjenestetilbud 

 helse- og omsorgstjenesten og personell som utfører tjenestene blir i stand til å 

overholde sine lovpålagte plikter og  

 tilstrekkelig fagkompetanse sikres i tjenestene 

 

5. Kommunens ansvar og beskrivelse av tilbudet 

 

Kommunen har ansvar for at det finnes et tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp for 

innbyggerne i kommunen Det er kommunen som har systemansvar, økonomisk ansvar og 

medisinskfaglig ansvar for tilbudet.  

 

XX kommune har organisert sitt ØHD-tilbud slik: (fylles ut av den enkelte kommune) 

 Geografisk plassering 

 Antall sengeplasser 

 Eventuelt samarbeid med andre kommuner 

 

Det er utarbeidet egen driftsavtale for kommunens ØHD-tilbud. Driftsavtalen omfatter 

organisering av tilbudet, samarbeid med andre etater og virksomheter samt inklusjons- og 

eksklusjonskriterier. Denne driftsavtalen er vedlegg til denne avtalen. 

 

 

 

6. UNNs ansvar og tilbud 

 

UNN har ansvar for øyeblikkelig-hjelp-tilbudet for de pasienter kommunen ikke kan ta imot.  

I tilknytning til kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp har UNN plikt til å 

dekke kommunens behov for råd og veiledning i konkrete pasienttilfeller. Slik veiledning skal 

være tilgjengelig for kommunens allmennleger på kort varsel. UNN skal oppgi 

telefonnummer til kontakt for slik veiledning. 
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Det skal legges til rette for ordninger for strukturert samarbeid og veiledning mellom 

sykehuset og kommunen rundt pasienter innlagt i ø-hjelpssenger i kommunen. Dette må skje 

innenfor rammer som er egnet i praksis både for UNN og kommunen. 

 

UNNs plikter og tilbud etter denne avtalen skal sees i sammenheng med ordningene etter 

tjenesteavtalene 6 og 7 om henholdsvis “gjensidig kunnskapsoverføring og 

informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering,” og “samarbeid om forskning, 

utdanning, praksis og læretid”. 

 

UNNs forpliktelser hva gjelder støttefunksjoner, slik som elektronisk samhandling og kliniske 

tjenester over videokommunikasjon (VK), er nærmere beskrevet i tjenesteavtale nr.9. 

 

UNN har ansvar for å transportere pasientene til det kommunale øyeblikkelig hjelp tilbudet på 

samme måte som ved transport til sykehus. 

 

UNN forplikter seg til å delta i en årlig faglig evaluering av driften ved ø-hjelpsengene. Dette 

kan gjøres i tilknytning til reforhandling av denne avtalen. 

 

 

7. Særlige bestemmelser om psykisk helse og rus 

 

 UNN har et særlig ansvar for råd og veiledning knyttet til bruk av ØHD-tilbudet på 

området psykisk helse og rus. 

 

 

8. Samarbeidstiltak  

 

Partnerne skal holde hverandre informert og sørge for gjensidig veiledning innenfor det 

enkelte ansvarsområdet, jfr. pkt. 7 i overordnet samarbeidsavtale.  

 

Den annen part forplikter seg til å bidra ved utarbeidelse av prosedyrer som berører begge 

partnerne, eller prosedyrer hvor kommunene overtar oppgaver som tidligere har vært 

oppgaver for helseforetaket. Partnerne skal så langt det er mulig bidra i prosessen med å 

utvikle det kommunale tilbudet når den andre partneren ber om det. 

 

Partnerne etablerer et gjensidig samarbeid hva gjelder kompetansebehov, veiledning og 

kompetanseutvikling, jfr. tjenesteavtale nr. 6. 

 

Partnerne sørger for at elektroniske kommunikasjonsløsninger, videokonferanseutstyr og 

lignende tas i bruk der det er mulig og hensiktsmessig, jfr. tjenesteavtale 9. 

 

Partnerne bærer sine omkostninger selv, der ikke annet er avtalt. 

 

Partnerne utarbeider en felles kommunikasjonsplan om kommunens tilbud om døgnopphold 

for øyeblikkelig hjelp. 

 

Partnerne plikter å sikre medvirkning fra brukere, fagmiljø og tillitsvalgte ved planlegging, 

gjennomføring og evaluering av denne tjenesteavtalen.  
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9. Kontaktpunkter/kontaktpersoner 

 

Partnerne oppretter faste kontaktpunkter for dialog om avtalen til bruk dersom det underveis 

oppstår behov for slik dialog. 

 

Partnerne utveksler jevnlig ajourført oversikt over navn, telefon og e-postadresse til disse 

kontaktpersonene. 

 

 

10. Brukermedvirkning 

 

Se overordnet samarbeidsavtale. 

 

 

 

11. Avvik  

 

Se overordnet samarbeidsavtale. 

 

 

12. Varighet, revisjon og oppsigelse 

 

Se overordnet samarbeidsavtale. 

 

13. Uenighet  

 

Uenighet og tvist etter denne avtalen skal løses etter bestemmelsene i overordnet 

samarbeidsavtale mellom kommunen og UNN. 

 

 

 

14. Dato og underskrift  

 

Sted og dato: 

 

 

 

 

 

For xx kommune 

Sted og dato: 

 

 

 

 

 

For Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

 


