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OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE 
 
1. Parter 
 
Avtalen er inngått mellom «Navn» kommune og Sykehuset Østfold. 
 
2. Bakgrunn 
 
Partene er etter helse- og omsorgstjenesteloven § 6-1 og spesialisthelsetjenesteloven  
§ 2-1 e pålagt å inngå samarbeidsavtale.  
 
3. Formål 
 
Formålet med avtalen er å fremme samarbeid mellom partene for å sikre forsvarlige helse- og 
omsorgstjenester av god kvalitet og tilrettelegge for at pasienter, brukere og pårørende involveres og 
opplever at helsetjenestene  

a) er trygge og faglig gode  
b) er forutsigbare, samordnede og helhetlige  
c) er preget av kontinuitet, og  
d) blir utført på en god og samordnet måte på tvers av kommunegrensene og 
forvaltningsnivåene  
 

Avtalen skal sikre en tydelig og hensiktsmessig fordeling av oppgaver og ansvar mellom partene. 
 
Folkehelsearbeid og forebyggende tiltak for å bedre befolkningens helse og redusere tilvekst av 
pasienter, skal være en del av samarbeidet.   

 
4. Avtalens virkeområde  
 
Virkeområdet for samarbeidsavtalen vil primært være de områder hvor loven pålegger partene å 
inngå samarbeidsavtale. Partene det vil si kommunen inkludert kommunens ansvar for 
fastlegeordningen og Sykehuset Østfold, er gjennom lovverket tillagt hver sine kompetanse- og 
ansvarsområder. Områder hvor partenes ansvar overlapper hverandre skal også inkluderes. 
 
Samarbeidsavtalen har to nivåer – overordnet samarbeidsavtale og retningslinjene i punkt 6. 
 
Partene kan velge andre områder for samarbeid ut over det som beskrives i forskrift, og i den 
forbindelse inngå bindende avtale formulert gjennom ny retningslinje (punkt 6). I tillegg til dette kan 
det inngås særavtaler mellom SØ og en eller flere kommuner. Disse skal være forenlig med 
intensjonene i denne avtalen. 
 
I tilfelle uoverensstemmelse mellom overordnet samarbeidsavtale og retningslinjer, er 
bestemmelsene i overordnet samarbeidsavtale styrende. 
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5. Grunnleggende prinsipper for samarbeidet mellom partene 
 
Partene er enige om at følgende prinsipper skal gjelde for samarbeidet:  

a) Samarbeidet skal bygge på likeverdighet mellom partene.    
b) Partene kan avtale at de utfører oppgaver for hverandre. Ansvaret den enkelte part har etter 

lov og forskrift vil likevel ikke endres  
c) Samarbeidet mellom partene skal være preget av god dialog, respekt og gjensidig tillit.  
d) Partene har forståelse for hverandres arbeidssituasjon, roller og rammer og har en 

løsningsorientert tilnærming.  
e) Avgjørelser skal tas i samarbeid med pasienten. Vi spør pasienter, brukere og pårørende 

«hva er viktig for deg» og støtter opp under den enkeltes mestringsevne. 
f) Partene skal ha særlig fokus på samarbeide om de pasientene som trenger det mest. 

 
6. Visjon for samhandlingsarbeidet 
Partene er enige om følgende visjon for samhandlingsarbeidet: «Sammen om en god helsetjeneste» 

 
7. Retningslinjer 
 
Retningslinjer i opplistingen nedenfor er en del av denne avtalen og rettslig bindende for partene, 
med mindre annet fremgår. 
 

1) Oppgave – og ansvarsfordeling 
2) Helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med 

behov for koordinerte tjenester 
3) Innleggelse i Sykehuset Østfold (SØ) 
4) Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene 
5) Utskrivning / overføring av pasienter fra SØ til kommunehelsetjenesten 
6) Kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling og faglige nettverk 
7) Samarbeid om forskning, innovasjon, utdanning, praksis og læretid 
8) Samarbeid om helsetjenester i forbindelse med svangerskap, fødsel og barsel 
9) Samarbeid om IKT- løsninger 
10) Samarbeid om folkehelse og forebygging 
11) Overordnede samarbeidsrutiner for beredskap og akuttmedisinske situasjoner 
12) Samarbeidsformer 
13) Rutine for rekvirering av tekniske hjelpemidler når pasient er innlagt i Sykehuset Østfold (SØ) 
14) Rutine for gjensidig hospiteringsordning mellom kommunene i Østfold og Sykehuset Østfold 
15) Rutine for pasient med behov for følgepersonell ved innleggelse i Sykehuset Østfold 
16) Rutine for håndtering av avvik fra rutiner godkjent av Samhandlingsutvalget i Østfold 

 
Oppdaterte retningslinjer arkiveres i sykehusets elektroniske kvalitetssystem (EK) og publiseres på 
denne nettsiden: https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/samhandling/samarbeidsavtaler-mellom-kommuner-og-sykehus 
 
8. Samarbeidsformer  
 
Partene har vedtatt retningslinje nr. 12 som beskriver følgende samarbeidsformer: 

 Partnerskapsmøte 

 Samhandlingsutvalget 

 Samhandlingssekretariatet med underutvalg 
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9. Plikt til gjennomføring og forankring 
 
Partene forplikter seg til å holde hverandre informert og sørge for gjensidig veiledning innenfor det 
enkelte ansvarsområdet.  
Prosedyre for dette skal beskrives nærmere i retningslinjer innenfor det enkelte ansvarsområde.  
Partene forplikter seg til å:   

• gjøre avtalens innhold kjent  
• Implementere vedtak og beslutninger innenfor egen virksomhet (ansatte og brukere)  
• involvere hverandre tidlig i prosessen om endringer i rutiner, organisering og lignende som 

kan ha innvirkning – herunder økonomisk innvirkning - på de områdene avtalen omfatter  
• opprette en samhandlingskontakt i egen virksomhet som har et særskilt ansvar for å veilede 

og hjelpe ved samhandlingsbehov mellom partene  
• avgi relevante data slik at utviklingen av samhandlingsarbeidet kan følges over tid.    

 
10. Involvering av pasient- og brukerorganisasjoner 
 
Pasient- og brukererfaringer skal inngå i vurderingsgrunnlaget ved utarbeidelse av avtaler og 
retningslinjer. Pasient- og brukerorganisasjoner skal medvirke i forbindelse med utarbeidelse, 
praktisering, oppfølging og endring av avtalen.  
 
Synspunkter og tilbakemeldinger som kommer frem gjennom brukerundersøkelser, brukerutvalget 
ved Sykehuset Østfold, eldrerådet, rådet for funksjonshemmede i kommunen og andre instanser skal 
tillegges vekt.  
 
11. Ansattes medvirkning 
 
Det forutsettes at partene involverer de ansattes organisasjoner i den grad hovedtariffavtalen, 
overenskomster og hovedavtalen for det aktuelle området stiller krav om det. Partene viser til 
felleserklæringen av 30. mars 2011 (mellom LO, UNIO, YS, Akademikerne, KS og Spekter) vedrørende 
representasjon i arbeidsgrupper som opprettes på tvers av forvaltningsnivåene. 
 
12. Håndtering av avvik fra godkjente retningslinjer  
 
Partene skal håndtere avvik fra godkjente retningslinje iht. retningslinje 16 i kap. 7  
 
13. Håndtering av uenighet - tvisteløsning  
 
Partene er enig om følgende prinsipper for håndtering av uenighet knyttet til overordnet avtale med 
retningslinjer:  
 
a) Pasientrelaterte enkeltsaker  
Pasient skal ikke bli skadelidende ved uenighet mellom partene. Partenes intensjon er å løse 
uenighet så nært pasient som mulig.  
 
Ved fortsatt uenighet opprettes en uenighetsprotokoll og saken løftes til overordnet myndighetsnivå 
i sykehus/ kommune. Partene skal selv definere og beskrive hvilke personer som har ansvar på dette 
nivået.  
 
I saker hvor det ikke oppnås enighet lokalt sendes uenighetsprotokollen til Nasjonalt 
tvisteløsningsorgan for uttalelse dersom en av partene krever det. 
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Ferdigbehandlede saker der det er opprettet uenighetsprotokoll sendes til Samhandlingsutvalget til 
orientering. 
 
b) Uenighet knyttet til retningslinjer, rutiner eller øvrig tolkning av avtalen 
Dette meldes til samhandlingsutvalget. Saker kan sendes Nasjonalt tvisteløsningsorgan hvis det ikke 
er mulig å komme til enighet lokalt. 
 
 
For a) og b) gjelder: 
Partene kan i hver enkelt sak avtale at uttalelsen fra Nasjonalt tvisteløsningsorgan skal være 
bindende. I saker hvor partene ikke er enige om at uttalelsen fra Nasjonalt tvisteløsningsorgan skal 
være bindende, kan hver av partene bringe saken inn for de ordinære domstoler med Sarpsborg 
tingrett som verneting.  
 
14. Mislighold  
 
Dersom en av partene misligholder sin del av avtalen, og dette påfører den annen part dokumenterte 
tap, kan tapet kreves dekket av den som misligholder avtalen.  
 
15. Varighet, revisjon og oppsigelse av avtalen  
 
Avtalen trer i kraft fra 1. januar 2012 og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med ett års 
oppsigelsesfrist, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-5 andre ledd.  
 
Nye retningslinjer og senere endringer i vedtatte retningslinjer uten store økonomiske konsekvenser 
og/ eller prinsipielle endringer for partene, kan tas inn i avtalen gjennom vedtak i 
Samhandlingssekretariatet.  
 
Partene er enige om å gjennomgå avtalen hvert år og sørge for jevnlig rapportering og evaluering. 
Partnerskapsmøtet har ansvar for å evaluere avtalen ved innhenting av erfaringer gjennom 
Samhandlingsutvalget.  
 
Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for avtalen endres. 

 
 
 
Denne avtalen utstedes/undertegnes i to eksemplarer hvorav partene beholder ett hver. 
 

 
Sarpsborg   /    - 2019     «Navn»    /     - 2019 
 
 
__________________     __________________ 

       
Sykehuset Østfold      «Navnkommune»  
Hege Gjessing       «NavnOrdfører» 
administrerende direktør     ordfører  
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