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Rutine for melding og håndtering av uønskede 

samhandlingshendelser mellom kommunene og 

Helgelandssykehuset HF. 

 
Det vises til Felles samarbeidsavtale kap. 10 om avvikshåndtering  

Hendelser som avviker fra vedtatte avtaler knyttet til samhandling mellom kommuner og 

helseforetaket skal meldes til Rana kommune ved Omsorgskontoret og Helgelandssykehuset HF 

ved postmottak@helgelandssykehuset.no.   

Hensikten er å sikre at uønskede hendelser blir behandlet etter omforente regler, samt kartlegge 

sårbare områder, forbygge gjentagelser og redusere antall uønskede hendelser. Innsendte avvik 

brukes i forbedringsarbeidet, både i forhold til påklaget instans og som erfaringsoverføring til 

andre instanser i kommunene og Helgelandssykehuset HF.  

 

Melding om avvik  
Hendelser som en medarbeider oppfatter som avvikende fra alle vedtatte avtaler meldes som en 

uønsket samhandlingshendelse på følgende måte:  

1. Medarbeideren fyller ut skjema (vedlegg 2 til felles samarbeidsavtale) ”Avviksmelding – 

uønskede samhandlingshendelser mellom kommunen og Helgelandssykehuset HF”. Utfylt 

skjema sendes nærmeste overordnede. 

  

2. Leder gjennomgår meldingen og sender skjema videre via e-post til: XX kommune og 

Helgelandssykehuset HF ved postmottak.                                                                                                                  

XX kommune: sett inn e-postadresse                                                                                              

Helgelandssykehuset HF: postmottak@helgelandssykehuset.no.   

 

3. Kommunen og Helgelandssykehuset registrerer den uønskede samhandlingshendelsen og 

sender skjemaet videre til aktuell instans for behandling. Meldingen skal behandles 

fortløpende og søkes være ferdigbehandlet i løpet av 4 uker. Det gis tilbakemelding også 

til innsender (melder). 

 

4. Ved uenighet tas saken opp i lokal tvisteløsningsnemd.  

 

Berørte avdelinger/enheter må sørge for å involvere ansatte i egen organisasjon slik at 

årsaksforhold blir klarlagt, informasjon blir gitt for å forebygge gjentagelse og tiltak blir iverksatt.  

 

Kommunen og Helgelandssykehuset registrerer meldingene. Oversikt over samhandlingsavvik 

presenteres på avtalt tidspunkt for Overordnet samarbeidsorgan og Dialogkonferanse.  
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Dersom klage fra pasient eller avviksmelding vedrørende konkret pasientbehandling også 

oppfattes som et samhandlingsproblem, skal hendelsen meldes på vanlig måte til Fylkesmannen, 

og i tillegg meldes som samhandlingsavvik (se over). 


