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Retningslinje nr. 1 – Oppgave – og ansvarsfordeling  
 
Formål  
Retningslinjen handler om oppgaver og tiltak som kommunen og sykehuset skal eller kan samarbeide 
om, jf. blant annet helse- og omsorgstjenesteloven § 3-4 og spesialisthelsetjenesteloven § 2-1e.  
 
Målet med retningslinjen er å skissere prosesser som skal anvendes ved utredning og endring av 
ansvars- og oppgavefordeling mellom partene. Retningslinjen skal fremme samhandling mellom 
kommuner og sykehus gjennom en tydeliggjøring av grenseflater og gråsoner for oppgave– og 
ansvarsfordeling mellom nivåene. 
 
Tydelig oppgave- og ansvarfordeling er en forutsetning for å sikre koordinerte pasientforløp, god 
kvalitet og pasientsikkerhet på beste effektive nivå. 
Partene har et gjensidig ansvar for utvikling av felles pasientforløp og fagprosedyrer. 
 
Følgende prosess ligger til grunn ved utredning av oppgave- og ansvarsfordeling mellom partene: 
Se detaljer i vedlegg 1. 
 

 En av partene kan fremme at ansvars- og oppgavefordeling utredes 

 Utredningen skal beskrive følgende minimumskrav dersom man vurdere en oppgave- og 
ansvarsoverføring: 

o Endringen gir like gode eller bedre tjenester for pasientene 
o Endringen er forsvarlig 
o Kompetanseoverføring er avklart mellom partene, herunder rekruttering av 

nødvendig kompetanse 
o Økonomiske forhold og finansiering av tiltaket er sikret og avtalt mellom partene. 
o Oppgaver som overføres er i hovedsak i tråd med det mottakende tjeneste utfører  

o Oppgaven bør ha et visst volum for nytteeffekt, og for at ny kompetanse kan 
opprettholdes over tid 

o Endringen bør kunne implementeres i alle kommuner/helsehusregioner  
 

 Partene prioriterer å utrede enkle endringer der kompetanse og ressurser er til stede og der 
oppgaven kan overføres ved mindre endringer 

 Partene må være enige om en eventuell oppgave- og ansvarsoverføring 

 Partene er enige om å følge opp behandlingslinjer og pasientforløp. Disse utarbeides i 
fellesskap og implementeres i tråd med faglige anbefalinger 

 Parten som skal overta oppgave og ansvar etablerer og bygger opp tilbudet 

 Den andre parten gir veiledning til den part som skal bygge opp tilbudet 

 Parten som innehar oppgaven før oppgaveoverføringen skal ikke redusere tilbudet før den 
andre part har tatt ansvar for og bygget opp et forsvarlig tilbud 

 
Videre er partene enige om at oppgave- og ansvarsfordelingen mellom partene vurderes 
fortløpende. Retningslinjer og prosedyrer for pasientforløp vil derfor bli endret som en del av 
tilpasningen til samhandlingsreformen. 
 
Hvordan kommunene velger å organisere sine tjenester vil variere. Partene er enige om å tilstrebe 
likest mulig retningslinjer og prosedyrer med hensyn til samhandling og et likeverdig helsetilbud til 
pasienter i sykehusområdet. 
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Arenaer og prosesser 
Partene er enige om å benytte allerede eksisterende samarbeidsarenaer for å håndtere prosesser 
knyttet til å bli enige om ansvars- og oppgavefordeling mellom nivåene. 

 
Partene er enige om at initiativ til endring av ansvars- og oppgavefordelingen mellom nivåene, skal 
legges frem for Samhandlingsutvalget/Samhandlingssekretariatet (jf. sjekkliste) 
 

Dersom SØ og kommunene er enige om å utrede det aktuelle området nærmere, skal 
Samhandlingssekretariatet enten etablere kliniske utvalg eller faggrupper som gis et konkret og 
tidsavgrenset mandat.  

 
Fastlegene er en viktig samarbeidspartner i dette arbeidet, gjennom Samhandlingsutvalg for fastleger 
(SUFF). 
 

Områder hvor ansvars- og oppgavefordelingen kan forbedres eller er uklar 
Ny kunnskap, endrede behandlingsmåter, styrket kompetanse, ny teknologi og brukernes rett til økt 
medvirkning over egen helse og livssituasjon, er faktorer som kan gi behov for og muligheter for 
videreutvikling av nye pasientforløp. Dette kan påvirke oppgave- og ansvarsfordelingen mellom 
partene. 
 
Partene er enige om at både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten har ansvar for 
aktivt å engasjere seg i utvikling av effektive behandlingslinjer og helhetlige pasientforløp. Det skal 
tilstrebes at behandlingslinjer og pasientforløp standardiseres. 
 
Partene kan ikke ved denne retningslinjen eller andre avtaler innskrenke ansvar eller plikter som 
partene er tillagt etter lov og forskrifter.  
 
Generelt om lovgrunnlaget  
Partenes ansvar for å yte helse- og omsorgstjenester og tiltak knyttet til dette er i hovedsak regulert i 
følgende lovverk med tilhørende forskrifter:  
 

 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr 30, og senere 
endringer 

 Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. av 2. juli 1999 nr. 61, og senere endringer  

 Lov om pasientrettigheter av 2. juli 1999 nr. 63, og senere endringer  

 Lov om helsepersonell m.v. av 2. juli 1999 nr. 64, og senere endringer  

 Lov om folkehelsearbeid av 24. juni 2011 nr. 29, og senere endringer  

 Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. juni 2000 nr. 56, og senere endringer 
 
Listen er ikke uttømmende, og også bestemmelser i annet lovverk har betydning for partenes 
utførelse av oppgaver etter nevnte lover. Dette gjelder blant annet bestemmelser om bruk av tvang i 
psykisk helsevern og overfor rusmiddelavhengige.  
 
Vedlegg: 

1. Sjekkliste/skjema for saksbehandling av endringsforslag 


