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Tjenesteavtale nr. 3+5 

Samhandling for gode pasientforløp
(henvisning, innleggelse, behandling, oppfølging og utskrivning).

mellom

og

 kommune

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



Tjenesteavtale nr. 3+5 

Samhandling for gode pasientforløp 

(henvisning, innleggelse, behandling, oppfølging og utskrivning). 

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, første avsnitt nr. 3 
og 5.  

3. Formål

Klargjøre helseforetakets og kommunens ansvar og oppgaver ved henvisning, behandling, opphold i 
og utskrivelse av pasienter innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling 
(TSB). Avtalen skal sørge for at pasienten skal oppleve en best mulig sammenhengende 
helsetjeneste. 

4. Ansvar og oppgaver

4.1.     Når pasienten henvises til øyeblikkelig hjelp 
4.1.2     Partenes felles ansvar og oppgaver 

a) partene har ansvar for å utarbeide, og gjøre hverandre kjent med, de rutinene som er
utarbeidet for å håndtere øyeblikkelig hjelp situasjoner

b) pasienten skal sikres forsvarlig transport
c) bistå med å informere pårørende hvis situasjonen tilsier behov for dette

4.1.3 Kommunens ansvar og oppgaver 

a) før pasienten henvises for vurdering i spesialisthelsetjenesten, skal henvisende
lege/instans vurdere om andre muligheter kan være aktuelle

b) henvisende lege/instans kontakter vakthavende lege ved behandlende enhet og
diskuterer vurdering i spesialisthelsetjenesten

c) henvisende instans sørger for at nødvendig informasjon om pasienten blir gitt
spesialisthelsetjenesten, herunder også oppdatert legemiddeloversikt

d) det skal informeres ved mistanke om, eller bekreftet smittsom sykdom, som vil ha
betydning, jfr tjenesteavtale 10

4.1.4 Helseforetakets ansvar og oppgaver 

a) henvisninger skal vurderes av spesialisthelsetjenesten
b) bistå når henvisende instans ringer for råd og veiledning om behandling
c) innhente supplerende opplysninger fra pasient, nærmeste pårørende, og kommunal

helse-og omsorgstjeneste når dette er nødvendig
d) når det er avtalt åpen innleggelse/brukerstyrt innleggelse kan pasienten selv eller



 helse‐ og omsorgstjenesten, avtale innleggelse direkte med oppfølgende klinikk.     
 Kommunen skal være informert om avtale om åpen innleggelse, og få melding om  
 innleggelse jfr flytskjema 

4.2.      Når pasienten henvises til planlagt helsehjelp 
4.2.1      Partenes felles ansvar og oppgaver 
4.2.2      Kommunens ansvar og oppgaver 

a) henvisningen skal være skriftlig og elektronisk
b) henvisningen skal inneholde tilstrekkelige opplysninger, inkl.oppdatert

legemiddeloversikt  slik at den kan prioriteres i henhold til gjeldende forskrift og
nasjonale prioriteringsveiledere

Der det er av betydning for behandling og oppfølging, skal opplysninger om pasientens 
funksjonsnivå, gjennomførte utredninger, nåværende kommunale tjenester og spesiell 
tilrettelegging, fremgå av henvisningen.  
Det skal informeres ved mistanke om, eller bekreftet smittsom sykdom, som vil ha betydning, jfr 
tjenesteavtale 10.  

4.2.3  Helseforetakets ansvar og oppgaver 

a) ved behov innhente aktuelle supplerende opplysninger om pasienten
b) vurdere pasientens rett til helsehjelp ut fra gjeldende forskrifter og

prioriteringsveiledere
c) spesialisthelsetjenesten vurderer om det er medisinsk nødvendig med tilstedeværelse

av ledsager under behandling jfr. tjenesteavtale 13

4.3  Mens pasienten er til behandling i spesialisthelsetjenesten 
4.3.1   Partenes felles ansvar og oppgaver 

a) følge flytskjema for elektronisk meldingsutveksling og forskrift om kommunal betaling for
utskrivningsklare pasienter

b) begge parter kan ta initiativ til dialog, og deltar i møter ved behov. Ansvarlige
representanter for kommunen og helseforetaket avklarer videre oppfølging i samarbeid
med pasient og nærmeste pårørende. Det skal tilrettelegges for dialog uavhengig av
geografiske avstander.

4.3.2 Helseforetakets ansvar og oppgaver 

a) for pasienter med omfattende problemstillinger skal helseforetaket ta initiativ til å starte
planlegging av utskriving tidlig jfr. tjenesteavtale 2

b) i de tilfeller pasienten har behov for ytterligere tiltak eller annen type hjelp i
spesialisthelsetjenesten, har spesialisthelsetjenesten en selvstendig plikt til henvisning
internt. Spesialisthelsetjenesten kan ikke sende pasienten tilbake til fastlegen for at
denne skal foreta ny henvisningen til annen del av spesialisthelsetjenesten

4.3.3  Kommunens ansvar og oppgaver 

a) starte planlegging av mottak av pasient etter at melding om innlagt pasient er mottatt i
kommunen, herunder avklare pasientens omsorgs- og hjelpebehov etter utskriving



4.4.    Når pasienten er utskrivningsklar og overføres til kommunal helsetjeneste 

Vilkår for at en pasient er utskrivningsklar 
§9 forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter

«Pasient i somatisk døgnavdeling er utskrivningsklar når lege ved helseinstitusjon omfattet av 
spesialisthelsetjenesteloven vurderer at det ikke er behov for ytterligere behandling ved døgnopphold 
i helseinstitusjonen.  
Pasient i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet er 
utskrivningsklar når lege eller psykolog ved helseinstitusjon omfattet av spesialisthelsetjenesteloven 
vurderer at det ikke er behov for ytterligere behandling ved døgnopphold i helseinstitusjonen.  
Vurderingen skal være basert på en individuell helsefaglig og psykososial vurdering, og følgende 
punkter skal være vurdert og dokumentert i pasientjournalen: 

a) problemstillingen(e) ved innleggelse, slik disse var formulert av innleggende lege,
skal  være avklart

b) øvrige problemstillinger som har fremkommet skal være avklart
c) dersom enkelte spørsmål ikke avklares skal dette redegjøres for
d) det skal foreligge et klart standpunkt til diagnose(r), og videre plan for oppfølging av pasienten

e) pasientens samlede funksjonsnivå, endring fra forut for innleggelsen, og forventet
framtidig utvikling skal være vurdert

For pasienter i psykisk helsevern skal tvangstiltak og bruk av tvangsmidler som ikke kan videreføres i 
den kommunale helse- og omsorgstjenesten være avsluttet før pasienten er utskrivningsklar. 

For pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet med 
behov for kommunale helse- og omsorgstjenester etter utskrivning, skal helseinstitusjon omfattet av 
spesialisthelsetjenesteloven ved behov, og før pasienten er utskrivningsklar, også kalle inn relevante 
samarbeidspartnere for å starte arbeidet med å utarbeide en samlet plan for videre behandling og 
oppfølging, herunder plan for eventuell samtidig poliklinisk eller ambulant behandling i 
spesialisthelsetjenesten. 

For pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet med 
behov for samtidig poliklinisk eller ambulant behandling i spesialisthelsetjenesten skal det før 
pasienten er utskrivningsklar også etableres kontakt med ansvarlig enhet eller behandler i 
spesialisthelsetjenesten.» 

4.4.1    Partenes felles ansvar og oppgaver 

a) følge flytskjema for elektronisk meldingsutveksling
b) varsle pårørende/verge om utskriving der det er aktuelt

4.4.2   Helseforetakets ansvar og oppgaver 

a) avgjøre når en pasient er utskrivningsklar
b) PLO Helseopplysning som skal følge meldingen om utskrivningsklar pasient, skal

utformes slik at det klart framgår hvilke vurderinger og konklusjoner som er gjort i
henhold til kriteriene for vurdering om pasienten er utskrivningsklar

c) dersom situasjonen endrer seg slik at pasienten ikke lenger er utskrivningsklar, skal
kommunen informeres uten ugrunnet opphold. Når pasienten igjen er utskrivningsklar,
skal dette meldes på nytt til kommunen



d) pasient er overføringsklar når epikrise eller EVU (epikrise ved utskriving) er ferdigstilt
og sendt, og kommunen har bekreftet at pasienten kan overføres til kommunen

e) nødvendige medikamenter/utstyr skal sendes med pasienten for å hindre avbrudd i
behandlingen

f) endring i medikasjon skal være begrunnet i epikrise eller tilsvarende dokument
g) rekvirere pasienttransport tilpasset pasientens situasjon
h) tilby pasienten papirutgave av epikrisen eller EVU (epikrise ved utskriving)
i) det skal informeres om mistanke om, eller bekreftet smittsom sykdom, som vil ha

betydning, jfr tjenesteavtale 10
j) helseforetaket skal ikke forespeile hvilke kommunale tjenester pasienten skal tilbys

4.4.3    Kommunens ansvar og oppgaver 

a) etter tidligmelding iverksette planlegging og etablering av tjenester kommunen skal
tilby pasienten

b) straks gi tilbakemelding til helseforetaket om, når og hvor utskrivningsklar pasient kan
tas imot

c) melde pasient til rett kommunal tjeneste
d) informere pasient og kontaktperson i behandlende enhet om kommunal saksgang og

vedtak som har betydning for pasientens utskriving

4.5 Pasienter som får oppfølging i helseforetaket uten å være innlagt 

Helseforetaket må sørge for at kommunen har den informasjon den trenger for å gi pasienten 
forsvarlig helsehjelp jfr. forskrift om pasientjournal §9.  

4.6 Pasienter som får spesialisert behandling i kommunen 

Det skal inngås avtale mellom kommunen og helseforetaket om spesialisert behandling i kommunen. 
Eventuelle pasientspesifikke avtaler inngås særskilt.  

4.7 Varslings- og utskrivningstidsrom 

Varsling om innlagt pasient etter forskriften §8 skal skje døgn- og ukekontinuerlig.  
Varsling om utskrivningsklar pasient etter forskriften § 10 skal skje døgn- og ukekontinuerlig, 
fortrinnsvis mellom klokken 08.00–14.30.  

4.7.1    Tidspunkt for utreise 

Helseforetaket har rutiner for når pasienter skrives ut, og dette skjer fortrinnsvis på dagtid ukedager. 

4.8 Rutiner knyttet til fakturering 

Faktura for utskrivningsklare pasienter fra helseforetaket til kommunen skal ha tilstrekkelig 
informasjon slik at kommunen kan kontrollere betalingsgrunnlaget. Informasjonen skal inneholde 
navn og fødselsnummer, dato for innleggelse, dato for utskrivningsklar, dato for utreise og siste 
post/avdeling før utreise.  

Frist for betaling av faktura for utskrivningsklare pasienter er 45 dager. 
Helseforetaket skal ha rutiner som sikrer korrekt registrering av dato når kommunens betalingsplikt 
inntrer. Partene forplikter seg til å etablere systemer for kontroll for koding og fakturering. 



5. Kommunens betalingsplikt

Det vises til forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter. 
Når kommunen har varslet at utskrivningsklar pasient kan tas imot, og helseforetaket velger å ikke 
overføre pasienten, inntrer ikke kommunal betalingsplikt. 

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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