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Tjenesteavtale nr. 13 

Avtale om samarbeidet ved bruk av ledsager.

mellom

og

kommune

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



Tjenesteavtale 13 

Avtale om samarbeidet ved bruk av ledsager. 

1. Parter

Denne avtalen er inngått mellom  kommune  (heretter kalt kommunen) og Nordlandssykehuset 
HF (heretter kalt helseforetaket). 

2. Bakgrunn

Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5, tredje avsnitt. 
Denne avtalen omfatter samarbeid om ledsager på reise til/fra helsetjeneste og ved 
opphold/innleggelse i sykehus.  
Avtalen omfatter ikke forhold som reguleres av annen lov, forskrift eller avtale. 
Avtalen supplerer bestemmelser i pasientreiseforskriften. 

3. Formål

Avtalen skal:  
Klargjøre kommunens og helseforetakets ansvar og forpliktelser knyttet til pasienters behov for 
ledsager ved reise til og fra helsetjenester og/eller ved opphold/innleggelse i sykehus 
sikre god ledsagertjeneste 

4. Ansvar og oppgaver

4.1. Ansvar og oppgaver for ledsager ved reise 
4.1.1  Partenes felles ansvar og oppgaver 

Partene har et felles ansvar for å ha dialog knyttet til pasientens behov for ledsager ved reise. I de 
situasjoner der pasienten trenger ledsager, og pasienten selv ikke klarer å skaffe slik, må partene 
enkeltvis eller i samarbeid bidra til å sikre en forsvarlig ledsagertjeneste.  

4.1.2   Helseforetakets ansvar og oppgaver 

a) Helseforetaket har ansvar for å vurdere pasienters behov for ledsager i forbindelse med at
pasient reiser hjem etter behandling ved sykehuset.

b) Helseforetaket har et helhetlig ansvar for å sørge for at ledsager er tilgjengelig når det er
nødvendig for at reisen skal bli forsvarlig

4.1.3    Kommunens ansvar og oppgaver 

a) bistå med å skaffe til veie kvalifisert ledsager når det meldes behov for det
b) ved bruk av kvalifisert ledsager, lønne egne ansatte og fakturere helseforetaket

4.2   Ansvar og oppgaver ved opphold 
4.2.1    Partenes felles ansvar og oppgaver 

Partene skal sikre at ledsageren bistår pasienten og behandlingen på en god måte. Partene skal blant 
annet sikre at:  



a) ledsageren skal være til stede for pasienten og ivareta dennes behov for oppfølging i det
daglige

b) ledsageren skal så langt mulig, utføre arbeid som ledsageren ellers gjør for pasienten og skal
ikke benyttes til behandlingsrettet arbeid i sykehuset

c) ledsager retter seg etter rutiner og regler for den avdelingen de er på og utfører de oppgaver
som er avtalt i arbeidsplanen

d) ledsageren har taushetsplikt om alle forhold som angår pasienten og øvrige opplysninger
som tilkommer denne under oppholdet på sykehuset

4.2.2 Helseforetakets ansvar og oppgaver 

a) avgjøre om pasienten har behov for ledsager under innleggelse. I slike tilfeller kan
helseforetaket be kommunen bistå med å finne ledsager

b) i forkant av avgjørelse om pasienten skal ha ledsager ved innleggelse, så langt som mulig
diskutere og planlegge forhold rundt oppholdet, herunder ledsager, med kommunens
omsorgstjeneste. (Se også tjenesteavtale 3+5, «Avtale om samarbeid for gode
pasientforløp»)

c) i samarbeid med kommunen og pasienten/pårørende, utarbeide en plan hvor omfang av
tjenester fremgår. Der det er aktuelt, skal slik plan inneholde bestemmelser om
turnusordning og utskifting av personell. Helseforetaket dekker kommunens kostnader for
ledsager etter denne bestemmelsen. Kostnader skal spesifiseres.

d) ved akutte innleggelser, avklare spørsmålet om ledsager så raskt som mulig

Helseforetaket har ansvar for pasienten ved opphold i sykehuset 

4.2.3 Kommunens ansvar og oppgaver 

a) bistå med å finne ledsager for pasient som har behov for det og der helseforetaket  ikke kan
dekke behovet

b) samarbeide med helseforetaket og sammen utarbeide en plan for innleggelsen, oppholdet
og for ledsagers oppgaver

5. Betaling/oppgjør

Etter at ledsageroppdraget er utført, sender kommunen refusjonskrav til helseforetaket for utgifter. 
Følgende utgifter skal dekkes av helseforetaket: 

a) lønn ihht avtale for det enkelte oppdrag
b) reise og diett

Helseforetaket har ansvar for å ordne overnatting for ledsager der det er behov for dette. 
Arbeidsgiveransvar og forsikringsordninger endres ikke ved ledsageroppdrag. 

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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