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Tjenesteavtale nr. 11 

Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden.

mellom

og

  kommune

Vedtatt av styret i Nordlandssykehuset HF sak 031/2018  og kommunestyret  



Tjenesteavtale 11 

Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden. 

1. Parter

Avtalen er inngått mellom  kommune (heretter kalt kommunen) og Nordlandssykehuset Helseforetak 
(heretter kalt helseforetaket) 

2. Bakgrunn

Denne tjenesteavtalen er inngått i hht overordnet samarbeidsavtale pkt. 5, første avsnitt nr. 11. 

Plikten til å utarbeide omforente beredskapsplaner er slått fast i Helse- og omsorgsloven, i 

Spesialisthelsetjenesteloven, i Lov om helsemessig og sosial beredskap og Lov om kommunal 

beredskapsplikt. 

3. Formål

Formålet med denne avtalen er å videreføre og utvikle samarbeidet innenfor krise- og 
katastrofeberedskap, og utvikling av den akuttmedisinsk kjede.  

4. Virkeområde

Avtalen omfatter helse- og omsorgstjenestens ansvar og oppgaver i den akuttmedisinske kjeden, 
herunder krise- og katastrofeberedskap, og er avgrenset mot redningstjenester som ligger under 
Justis- og politidepartementet v/Hovedredningssentralen (HRS). 

Samvirkeprinsippet medfører dog at ressursene ved behov stilles til rådighet for HRS. 

Den akuttmedisinske kjeden omfatter medisinsk nødmeldetjeneste, kommunalt helsepersonell i vakt, 
bil-, båt- og luftambulanser, nødmeldetjenesten og mottak for akuttinnleggelser i kommuner og 
helseforetak. 

Samarbeid om akutthjelp for enkeltpasienter er også omtalt i tjenesteavtale 3. 

5. Ansvar og oppgaver
5.1    Partenes felles ansvar og oppgaver

a) samordne og dele planer for sosial- og helsemessig beredskap for større ulykker,
kriser og katastrofer

b) samarbeide om opplæring og vedlikehold av kunnskap og kompetanse i
krisehåndtering

c) samarbeide med andre nødetater (som brann/redning, politi, redningstjeneste),
kommunens kriseledelse, samfunnssektorer og frivillige organisasjoner for å sikre
helhetlige beredskapsplaner og krisehåndtering

d) samarbeide om planlegging og gjennomføring av øvelser

5.2     Samarbeid innenfor krise- og katastrofeberedskap 
5.2.1  Partenes felles ansvar og oppgaver 

a) samordne og dele egne planer for sosial- og helsemessig beredskap
b) samarbeide om rutiner for evakuering av pasienter
c) samarbeide om planlegging og gjennomføring av øvelser



d) samarbeide om opplæring og vedlikehold av kunnskap og kompetanse i
krisehåndtering

e) samarbeide med andre nødetater, samfunnssektorer og frivillige organisasjoner

5.3     Samarbeid om planer og samhandling i den akuttmedisinske kjeden 
5.3.1  Partenes felles ansvar og oppgaver  

a) holde hverandre oppdatert om faktiske tilbud i de ulike tjenester i kjeden
b) etablere rutiner som sikrer god informasjonsutveksling og kommunikasjon i

akuttmedisinske situasjoner
c) avklare og beskrive ansvar, roller og rutiner for utrykning og samhandling i akutte

situasjoner
d) delta i og følge opp nasjonale og regionale satsninger innenfor prehospital

akuttmedisin
e) tilrettelegge for at vaktpersonell i den akuttmedisinske kjeden har nødvendig

kunnskap om system, ansvar og roller
f) ta initiativ til, og delta i, trening og øvelser
g) samarbeide om informasjon til, og opplæring overfor andre instanser og kommunens

innbyggere for å heve den allmenne beredskap i befolkningen. Som et eksempel på
dette nevnes opplæring av «helsegrupper» i veiløse bygder mot frivillig deltakelse
som «first responder» etter varsling fra AMK

5.3.2      Helseforetakets ansvar og oppgaver 

a) bidra til opplæring og trening til personell som inngår i lokale akuttmedisinske team.

5.3.3  Kommunens  ansvar og oppgaver 

a) delta i tilrettelagt opplæring og øvelser

6. Avvik, revisjon, oppsigelse og uenighet

Det vises til overordnet samarbeidsavtale når det gjelder avvik, revisjon, oppsigelse og uenighet. 

7. 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.  

8. Dato og underskrift

dato,         dato, 

for Paul M. Strand, Adm.dir      

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

Nordlandssykehuset HF       

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

kommune – Ordfører 
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