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1. Partene 
Partene er Vestre Viken og NN kommune. 

Vestre Viken er heretter benevnt Vestre Viken og NN kommune er benevnt som 

kommunen. 

2. Formål 
Avtalen skal bidra til å sikre befolkningen i kommunen trygge og gode akuttmedisinske 

tjenester gjennom en tydeliggjøring av partenes ansvar og oppgaver. Partene forplikter 

seg til gjensidig samordning og utvikling av den akuttmedisinske kjede.   

3. Avtalens virkeområde 
Avtalen skal regulere samhandlingen mellom kommunen og Vestre Viken vedrørende 

den akuttmedisinske kjede;  

 medisinsk nødmeldetjeneste 

 kommunal legevakt 

 fastlegetjenesten 

 Kommunale Øyeblikkelig Hjelp Døgnplasser (KØHD) 

 akutthjelpere i kommunen 

 akuttmottak i spesialisthelsetjenesten 

 ambulansetjenesten 

 

Partene beslutter selv hvordan de internt organiserer tjenestene. Rutiner og prosedyrer 

for samhandlingen som følger av felles planer for den akuttmedisinske kjeden er 

førende for partene. 

4. Lovgrunnlag 
De viktigste lovbestemmelser i forbindelse med den akuttmedisinske kjede finnes i 
følgende lover med tilhørende forskrifter:  

 Helse- og omsorgstjenesteloven LOV-2011-06-24-30 

 Spesialisthelsetjenesteloven LOV-1999-07-02-61 

 Helsepersonelloven LOV-1999-07-02-64 

 Helseberedskapsloven LOV-2000-06-23-56 

 Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, 

ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. Akuttmedisinforskriften 

FOR-2015-03-20-231  

 Forskrift om fastlegeordning i kommunene FOR-2012-08-29-842 
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 Forskrift om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern med mer FOR-

2011-12-16 

5. Sentrale plikter, oppgaver og ansvar i henhold til lov 
Kommunen har ansvar for: 

 Fastlegetjenesten. 

 Drift av døgntilgjengelig fast legevaktnummer 116 117 

 Drift av legevaktsentral 

 Drift av Øyeblikkelig Hjelp Døgnplasser 

 Kommunikasjonsberedskap og nødvendig kommunikasjonsutstyr for 

helsepersonell i akuttmedisinsk beredskap i kommunen 

 Samarbeid med regionale helseforetak for å samordne kommunikasjonen mellom 

kommunal legevakt og øvrige akuttmedisinske tjenester som inngår i 

kommunens beredskapsplan 

 Kommunene har ansvar for å sikre de overordnede rammer for bruk av 

akutthjelpere herunder faglig kompetanse og utstyr 

 

 

Vestre Viken har ansvar for*:  

 Drift av det til en hver tid gjeldende medisinske nødnummer innen det regionale 

helseforetaket. 

 Drift og utvikling av AMK-sentralen 

 Kommunikasjonsberedskap og nødvendig kommunikasjonsutstyr for 

ambulansetjenesten og andre deler av spesialisthelsetjenesten som inngår i 

helseforetakets beredskapsplan. 

 Samarbeid med relevante parter for å sikre nødvendig samordning med legevakt, 

brannvesen, politi, hovedredningssentral og andre samarbeidspartnere. 

 Drift og utvikling av ambulansetjenesten 

 Drift og utvikling av sykehusenes akuttmottak 
* Oslo Universitetssykehus ( OUS) er ansvarlig for drift av de prehospitale tjenester og medisinsk 

nødnummer for spesialisthelsetjenesten i Asker og Bærum kommune. 

6. Avtalt samarbeid innenfor planer for den akuttmedisinske kjede 

 Partene plikter å samarbeide om en oversikt av dagens akuttmedisinske kjede i 

hele Vestre Viken opptaksområde.  

 Drift av den akuttmedisinske kjede skal følges opp og evalueres gjennom 

regelmessige dialogmøter  
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 Partene forplikter seg til at det skal fokuseres på helhet og sammenheng i 

tjenestene. 

 Partene forplikter seg til et planmessig og målrettet arbeid for å se utvikling, 

ressursbruk og dimensjonering i sammenheng. 

 Det skal legges til rette for tverretatlige øvelser innen akuttmedisin i tråd med 

samarbeidsavtalen om beredskap 

7. Plikt til gjennomføring og forankring 
Partene forplikter seg til å gjøre avtalen kjent for egne ansatte og brukere. Pasient- og 
brukerorganisasjoner skal også medvirke i forbindelse med utarbeidelse, praktisering, 
oppfølging og endring av avtalen. 
Partene skal også sette av nok ressurser knyttet til medvirkning i de avtalte former for 
samarbeid. 

8. Forbedringsarbeid og avvikshåndtering 
Partene forplikter seg til å drifte system for melding og oppfølging av avvik. 
Fokus for dette skal være erfaringsutveksling og forbedringsarbeid. 

9.  Tvist om avtalens innhold 
Prinsipielle saker knyttet til avtalen skal løses på lavest mulig tjenestenivå. Oppnås ikke 

enighet opprettes en uenighetsprotokoll som sendes til tvisteløsningsutvalget for Vestre 

Viken helseområde. Det vises til egen tjenesteavtale ”Retningslinjer for håndtering av 

uenighet og tvister for Vestre Viken helseområde”.  

10. Endring og oppsigelse av avtalen 
Avtalen er gyldig fra 13. 02. 2017  

Avtalen tas opp til revisjon ved vesentlige endringer i forutsetningen for avtalen.  

Endring av avtalen skal drøftes dersom en av avtalepartnerne ber om det.  

Avtalen kan sies opp av hver av partene med 12 måneders varsel.  
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Underskrift 
Avtalen er utferdiget i to eksemplarer hvorav partene beholder hver sitt. 

 

 

 

Dato: 

 

 

 

Nils Fr. Wisløff  
Administrerende direktør Rådmann 
Vestre Viken HF NN kommune 
  
 


