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Tjenesteavtale nr. 1 

Om Helse-og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for, 
og felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre. 

1. Parter

Denne avtalen er inngått mellom Kommune (heretter kalt kommunen) og Nordlandssykehuset 
helseforetak (heretter kalt helseforetaket). 

2. Bakgrunn

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

3. Formål

Utvikle en effektiv samhandling slik at den enkelte pasient får et helhetlig tjenestetilbud. Diagnostikk, 
øvrig kartlegging, behandling, habilitering/rehabilitering, pleie og omsorg skal skje slik at enkelttiltak 
forberedes og iverksettes i et samarbeid mellom pasient, nærmeste pårørende, 
primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, i en sammenhengende tiltakskjede. 

4. Ansvar og oppgaver

4.1      Partenes felles ansvar og oppgaver 
4.1.1   Endring i oppgavefordelingen      

Dersom kommunen og helseforetaket skal avtale å endre oppgavefordelingen skal følgende 
oppfylles: 

a) partene skal være likeverdige
b) dialog og høringer skal være gjennomført og endringer planlagt i god tid
c) helhetlige pasientforløp skal være utviklet mellom partene på forhånd for å sikre

kvalitet i pasientbehandlingen
d) oppgavedelingen skal avspeile likhet i tjenestetilbudet til hele befolkningen
e) det skal avklares hvordan ressurser som kompetanse, utstyr og økonomi

eventuelt  følger endringen
f) det skal være enighet mellom partene og inngås ny avtale om oppgavefordeling før

endringer  iverksettes

5. Avvik, revisjon, oppsigelse og uenighet

Det vises til overordnet samarbeidsavtale vedrørende håndtering av avvik og uenighet. 

6. Varighet

Avtalen trer i kraft ved dato for signatur, og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med ett 

års oppsigelsesfrist, jf.helse-omsorgstjenestelovens §6-5 andre ledd. Dersom avtalen sies opp, skal ny 

avtale inngås innen den oppsagte avtalen løper ut. 



7. Dato og underskrift

dato,         dato, 

for Paul M. Strand, Adm.dir  

-----------------------------------------  

Nordlandssykehuset HF       

 -------------------------------------

Kommune – Ordfører 
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