Endelig samarbeidsavtale 10.12.2014

Tjenesteavtale nr.3
Ansvar og oppgaver for innleggelser i og utskrivninger fra SI
Formål
Formålet med denne avtalen er å klargjøre SI og kommunens ansvar og oppgaver vedrørende inn og
utskrivning til og fra SI, av pasienter innen somatikk, psykisk helse og rus.
Avtalen skal sørge for:
•
•
•
•
•

At pasienten møter en sammenhengende helsetjeneste
Å sikre effektiv og korrekt meldingsutveksling
At pasienter får helsetjenester på rett nivå til rett tid
Å redusere risikoen for uheldige hendelser
Å redusere reinnleggelse for samme problemstilling

Ansvar og oppgaver
Denne tjenesteavtalen utdypes i samhandlingsrutinen for varsling om innleggelse og utskrivningsklar
pasient med bruk av elektronisk meldingsutveksling.
SI sitt ansvar:
•

At henvisning vurderes etter gjeldene nasjonal forskrift og prioriteringsveiledere, og at retten til
helsehjelp vurderes ut fra dette

•

Å foreta utredning og behandling med utgangspunkt i problemstillinger fra henvisningen

•

Ved behov å innhente supplerende opplysninger fra henvisende lege og/ eller kommunens helseog omsorgstjenester

•

At all kontakt mellom SI, henvisende lege og kommunen dokumenteres i pasientens journal

•

At personell som har oppgaver i forbindelse med innleggelse og utskrivning av pasienter følger
vedtatte samhandlingsrutiner

•

Å ha oversikt over hvilket kontaktpunkt kommunen har oppgitt til varsling i henhold til forskrift
om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter

Kommunens ansvar:
•

Henvisende lege har ansvar for vurdering av om pasienter har behov for innleggelse i SI eller om
kommunalt tilbud kan benyttes

•

At all kontakt mellom SI, henvisende lege og kommunen dokumenteres i pasientens journal

•

At personell som har ansvar for innleggelse og utskrivning følger vedtatte rutiner

•

Å ha et fast kontaktpunkt i kommunen for mottak av meldinger og kommunikasjon, og holde SI
oppdatert om disse
9
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Den kommunale betalingsplikten for utskrivningsklare pasienter som blir liggende i sykehus i påvente av
kommunale helse- og omsorgstilbud, går fram av Helse og omsorgstjenesteloven § 11- 4 (gjelder ikke
pasienter innen psykisk helse og rus), og det er kommunenes ansvar å ta imot pasienter så raskt som
mulig.
Utdyping av disse bestemmelsene:
Alle meldinger mellom SI og kommunene skal sendes elektronisk via Norsk helsenett.
Kommunal betalingsplikt inntrer den dagen pasienten blir meldt utskrivningsklar og de øvrige vilkårene i
forskrift om medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare
pasienter §§ 8, 9 og 10 er oppfylt, og kommunen gir beskjed om at de ikke kan ta imot pasienten jf.§ 11
andre ledd i samme forskrift. Dersom pasienten etter melding fra kommunene, ikke skrives ut gjelder
likevel kommunal betalingsplikt fra den dagen pasienten er utskrivningsklar.
Dersom SI etter å ha vurdert pasienten som utskrivningsklar har unnlatt å varsle kommunen etter
varslingsprosedyrer i denne avtalen, vil kommunen ikke ha betalingsansvar for første døgn etter at SI har
varslet kommunen om at pasienten er utskrivningsklar.
SI sender faktura for utskrivningsklare pasienter etter den 15. hver måned. Eventuell uenighet om
fakturagrunnlag drøftes mellom kommunen og SI, og kreditnota sendes fra SI der det er enighet om at
fakturagrunnlaget er feil.
Betalingsfrist er per utgangen av påfølgende måned.
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