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Tjenesteavtale nr.4
Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for
øyeblikkelig hjelp
Denne tjenesteavtalen danner grunnlag for en lokal tilleggsavtale som skal inngås mellom
kommunen/interkommunalt samarbeid og SI. Tilleggsavtalen skal være på plass innen 1.7.2015.
Innen 2016 skal kommunen ha etablert et kommunalt tilbud om døgnopphold for helse- og
omsorgstjenester til pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp.

Formål

Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov
for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de pasienter som kommunen kan utrede, behandle og yte
omsorg til i følge veileder om kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold.
Denne avtalen regulerer samarbeidet og ansvarsfordelingen mellom kommunen og SI om døgnbasert
øyeblikkelig hjelp fram til 2016, og gir veiledning om hva disse tilbudene skal inneholde.
Det kommunale øyeblikkelig hjelp tilbudet skal være like godt eller bedre for pasienten enn et alternativt
tilbud i spesialisthelsetjenesten. Målet er å redusere behovet for innleggelse i sykehus.
Tjenesteavtale nr. 4 skal konkretisere ansvarsforhold mellom kommunen og SI når en pasient har behov
for kommunalt døgnopphold øyeblikkelig hjelp. Det er fastlegen, sykehjemslegen eller legevaktslegen
som foretar den konkrete vurderingen av hvor pasienten skal få sin behandling.
Den lokale tilleggsavtalen skal danne grunnlaget for at det kommunale døgnopphold for øyeblikkelig
hjelp blir et faglig forsvarlig tilbud.
Det er en målsetting at ansvarsdelingen mellom partene skal skje etter BEON prinsippet, det vil si at
pasientene får behandling på best effektive omsorgs nivå i forhold til sine behov.

Ansvar og oppgaver
Partene har ansvar for å informere befolkningen om tilbudet. Informasjonen må bidra til å skape
trygghet i befolkningen om at tilbudet er like godt eller bedre enn innleggelse i sykehuset.
I tillegg har begge parter ansvar for informasjon til ansatte i primær - og spesialisthelsetjenesten.
SI sitt ansvar
• Ha forsvarlig dimensjonering av sitt øyeblikkelighjelptilbud, og ikke å bygge ned sitt tilbud knyttet
til øyeblikkelig hjelp med bakgrunn i denne avtalen
Kommunens ansvar
• Sørge for at døgnopphold ved øyeblikkelig hjelp blir koordinert med tjenester og tiltak i den
akuttmedisinske kjeden
Utarbeidelse av lokal tilleggsavtale
Lokal tilleggsavtale skal inneholde avklaringer for følgende områder:
(Punktene er hentet fra helsedirektoratets veileder om kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp
døgnopphold)
1.
Aktuelle pasientgrupper
2.
Støttefunksjoner
3.
Utstyrsbehov
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Lokalisering
Ambulansetjeneste/transport tilbudet
Personellbehov/kompetanse
Tilskudd og andre finansieringsordninger knyttet til etablering og forvaltning av tilbudet
Evaluering
Brukermedvirkning
Dokumentasjon
Informasjonsplan
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