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Tjenesteavtale nr. 4 

Samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp
døgnopphold (ØHD) etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

§ 3-5 tredje ledd

mellom

og

  kommune

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



Tjenesteavtale nr. 4 

Samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp 
døgnopphold (ØHD) etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 

§ 3-5 tredje ledd

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. 4. 

3. Formål

a) beskrive og avklare ansvarsforholdet mellom kommunen og helseforetaket om
øyeblikkelig hjelp døgnopphold

b) sikre god samhandling mellom kommunen og helseforetaket når det gjelder tilbud om
øyeblikkelig hjelp døgnopphold

4. Ansvar og oppgaver

4.1    Partenes felles ansvar og oppgaver  

Videreføring av ØHD-forum for utveksling av erfaringer, og med faglig innhold 

4.2     Helseforetakets ansvar og oppgaver 

a) helseforetaket skal forholde seg til kommunens planer og retningslinjer for innleggelse i
øyeblikkelig hjelp døgnopphold

b) helseforetaket har ansvar for øyeblikkelig hjelp døgnopphold -tilbudet for pasienter med
behov for øyeblikkelig helsehjelp som kommunen ikke har plass til, eller som faller under
kommunens eksklusjonskriterier

c) helseforetaket plikter å dekke kommunens behov for råd og veiledning i konkrete
pasienttilfeller

4.3     Kommunens ansvar og oppgaver 

a) kommunen definerer hvilke tilbud som skal gis i øyeblikkelig hjelp døgnopphold
b) kommunen skal drifte øyeblikkelig hjelp døgnopphold i hht nasjonal veileder
c) kommunen har en beskrivelse av tilbudet som er tilgjengelig for helseforetaket

5. Avvik, revisjon, oppsigelse og uenighet

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