
Revidert utgave av tjenesteavtale 3 og 5 

Felles og likelydende avtaler for hele helgeland 

Nytt av året er at det er utarbeidet kun et dokument som vil være gjeldende for samtlige kommuner 

og Helgelandssykehuset. Det vil derfor ikke bli lagt ut en egen avtale for hver kommune som 

tidligere, men hoveddokumenter som er gjeldende for samhandlingen med alle 

helgelandskommunene (unntatt Bindal). Selve avtalesigneringen vil være på et eget dokument. 

Administrative endringer og oppdateringer 

Samtlige avtaler har inneholdt utdaterte uttrykk og løsninger i avvente på elektroniske systemer. De 

elektroniske systemene er på plass og tekst i avtalene er oppdaterte i samsvar med dette.  

Oppdatering av medikamentlister 

Det er tatt inn krav for begge parter om å bidra til samstemming og oppdatering av medikamentlister 

når ansvar for pasienten overføres mellom partene.  

Pasientreiser 

Transport av pasienter er Helgelandssykehusets ansvar. I flere tilfeller krever forsvarlig transport 

samhandling mellom partene for å sikre trygge og forsvarlige reiser. Det er gjort praktiske 

oppdateringer for å understreke et felles ansvar for at de riktige opplysningene kommer frem til 

pasientreisekontoret i riktig tid. Kravet til bruk av sikker elektronisk kommunikasjon er fremhevet.  

Utskrivningsklare pasienter og kommunal betaling 

Krav til når en pasient er utskrivningsklar og kommunens økonomiske ansvar er noe endret og/eller 

presisert.  

- Varsel om utskrivningsklar pasient må sendes innen kl 1400 for å være gjeldende samme dag, 

varsel som sendes etter dette er gjeldende først fra neste dag.  

- Betalingsplikten til kommunen for utskrivningsklar pasient påvirkes ikke lengre av pasientens 

ankomst til bosted – det skal likevel tilstrebes at pasienten ankommer bolig innen 1600 

dersom transportforholdene tilsier at dette er mulig 

- Kommunens betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter påvirkes ikke lengre av om 

meldingen sendes på hverdag eller helg/helligdag 

- EVU (epikrise ved utskrivning) likestilles med godkjent epikrise i utskrivningsmelding 

- Krav til sending av utskrivningsmelding er presisert – melding kan sendes av sykepleier eller 

annet personell, men det skal fremgå av meldingen hvilken lege som har foretatt 

vurderingene 

- Ved behov for kompetanseoverføring før utskrivning skjerpes kommunens krav til å ta imot 

tilbudt opplæring. Dersom opplæring tilbys men forhold ved kommunen medfører at den 

ikke kan gjennomføres starter kommunens betalingsansvar å løpe fra tidspunktet 

opplæringen ble tilbudt. 

- Før fakturering: faktureringsgrunnlag for utskrivningsklare pasienter skal fremlegges 

kommunen før fakturering, dersom uenighet skal uenighet løses i nemnd før fakturering 

gjøres. 

- Overføring av pasienter – pasienter som skal overføres innen spesialisthelsetjenesten skal 

ikke regnes som utskrivningsklar – unntatt fra dette er pasienter som henvises til elektiv 

behandling inkludert elektiv rehabilitering innen spesialisthelsetjenesten. 


