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1 Partene 
Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. 
Vestre Viken HF er heretter benevnt VV HF og NN kommuner benevnt som kommunen. 
 
Kommunale tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp skal bli til ved et samarbeid 
mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten. Partene er likeverdige og har ulike roller 
og ansvar. 

2 Formål 
Gjennom denne avtalen forplikter partene seg til å sikre at kommunene i kommune-
helsesamarbeidet innen 2016 etablerer tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp.  
Tilbudet som etableres skal av pasientene vurderes som bedre eller like godt som et 
alternativt tilbud i spesialisthelsetjenesten.  
 
Videre skal avtalen: 
Sikre at pasientene får en fullverdig tjeneste mens tilbudet bygges opp i kommunene.   
Sikre at det kommunale døgnoppholdstilbudet ved øyeblikkelig hjelp blir koordinert 
med tjenester og tiltak i den akuttmedisinske kjeden. 

3 Avtalens virkeområde 
Avtalen omfatter partenes ansvar og oppgaver for å etablere kommunale døgnopphold 
for øyeblikkelig hjelp. 
 
Avtalen gjelder somatikk, men kan også inkludere pasienter med psykiske lidelser og 
avhengighetsproblematikk. 
 
Partene skal sikre at pasientene får en fullverdig tjeneste mens tilbudet bygges opp i 
kommunene. 
 
Partene skal sikre at det kommunale døgnoppholdstilbudet ved øyeblikkelig hjelp blir 
koordinert med tjenester og tiltak i den akuttmedisinske kjeden. 
 
En pasient trenger øyeblikkelig hjelp dersom vedkommende er i en tilstand eller 
situasjon hvor utredning og behandling er påtrengende nødvendig. Øyeblikkelig hjelp 
behøver ikke å bety at tilstanden er kritisk eller livstruende, men at pasienten har behov 
for utredning og behandling uten unødvendig venting.  
 
 
 
Plikten til å tilby døgnopphold skal kun gjelde de pasientgruppene som kommunen selv 
har 
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mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til. Det vil i hovedsak gjelde pasienter 
som har en kjent sykdom som ved forverring kan få behandling som er avtalt på 
forhånd, og hvor allmenntilstanden tilsier at et slikt kommunalt tilbud kan være like 
godt eller bedre enn innleggelse i sykehus. Pasientene skal henvises til spesialist-
helsetjenesten om de ikke kan behandles forsvarlig på kommunalt nivå. 

4 Lovgrunnlag 
Plikt til å inngå samarbeidsavtale mellom kommuner og helseforetak er fastsatt i lov om 
kommunale helse- og omsorgstjenester av 14. juni 2011 § 6-1 og i lov om spesialist-
helsetjenester § 2-1 e.  
 
Kommunenes ansvar for øyeblikkelig hjelp er utvidet til å omfatte kommunalt tilbud om 
døgnopphold for øyeblikkelig hjelp. Plikten følger av helse- og omsorgstjenestelovens § 
3-5 tredje ledd.  
 
Denne delavtalen bygger på dette lovverket og den overordnede samarbeidsavtalen som 
er inngått mellom kommunene i Vestre Viken helseområde og VV HF. 
 
Når partene i denne avtalen bruker ordet ”avtale” omfatter det både denne delavtalen og 
prosedyrer som hører inn under avtalen. 
 
Delavtalen må reforhandles dersom lovgrunnlag, forskrifter eller andre vesentlige 
forutsetninger blir endret. 
 
Øvrig aktuelle lovverk:  
Helse- og omsorgstjenesteloven LOV-2011-06-24-30 
Spesialisthelsetjenesteloven LOV-1999-07-02-61 
Pasient- og brukerrettighetsloven LOV-1999-07-02-63 
Psykisk helsevernloven LOV-2011-06-24-30 
Helsepersonelloven LOV-1999-07-02-64 
Forskrift om akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus FOR-2005-03-18 
Forskrift om fastlegeordning i kommunene FOR-2000-04-14 

5 Sentrale plikter, oppgaver og ansvar i henhold til lov 
Kommunen har ansvar for: 
Å yte øyeblikkelig helsehjelp  
Heldøgns medisinsk akuttberedskap og medisinsk nødmeldetjeneste. 
Fastlegetjenesten, inkludert fastlegenes ansvar for øyeblikkelig hjelp. 
 
Vestre Viken HF har ansvar for:  
Å yte øyeblikkelig helsehjelp 
Etablering og drift av det til en hver tid gjeldende medisinske nødnummer innen det 
regionale helseforetaket. 
 
Etablering og drift av AMK-sentraler. 
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Veiledning overfor den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

6 Avtalt samarbeid om kommunale tilbud om døgnopphold 
for øyeblikkelig hjelp 

Partene plikter å samarbeide om etablering av kommunale tilbud til pasienter med 
behov for øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp. 
 

– Det utarbeides en lokal driftsavtale som blant annet skal omfatte følgende 
områder:  

– lokalisering av tilbudet 
– tidsplan for etablering av plassene 
– kostnadsfordeling  
– krav til støttefunksjoner og utstyr, muligheter for samarbeid, 

dokumentasjonskrav og    elektroniske løsninger 
– faglig samarbeid om ambulant virksomhet, telefonveiledning,  
– hospitering mm 
– faglige premisser for innleggelse  
– aktuelle pasientgrupper 
– medisinskfaglig og helsefaglig ansvar  
– krav til kompetanse for døgnplassene 
 
 

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 etablere system for melding og oppfølging av avvik inne 31.12 
2012. 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”.  
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10 Endring og oppsigelse av avtalen 
Avtalen er gyldig fra  1.5.2012. Avtalepartene skal innen utgangen av hvert år 
gjennomgå og evaluere avtalen, men avtalen kan til enhver tid revideres ved endrede 
forutsetninger eller endret regelverk.   Avtalen kan sies opp med ett års frist. 

Underskrift 
Avtalen er utferdiget i to eksemplarer hvorav partene beholder hver sitt. 
 
 
 
Dato: 
 
 
 
 
 
Administrerende direktør    NN 
Vestre Viken HF     XX kommune  
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