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TVISTEUTVALG FOR PASIENTRELATERTE ENKELT SAKER 

 
SAMMENSETNING OG SAKSBEHANDLINGSREGLER 

 
(Anbefalt av ASU 21.03.2013 sak 7/13 og fått tilslutning fra Ahus og kommunene på Øvre Romerike, 
og Nedre Romerike inkl. Rømskog, samt i Follo) 
 
 
Bakgrunn 
Tvisteutvalg for pasientrelaterte saker (TUP) er etablert i henhold til punkt 6.4 i likelydende 
overordnet samarbeidsavtale inngått mellom Ahus og de enkelte kommunen på Øvre 
Romerike, og Nedre Romerike inkl. Rømskog, samt i Folloregionen.  
 
Oppgaver 
TUP skal fungere som meglingsinstans ved tvist mellom Ahus og kommunen(e) i 
pasientrelaterte enkeltsaker, jf. overordnet samarbeidsavtale punkt 6.4, jf. punkt 9. 
 
Dette omfatter tvister som gjelder: 

- Uenighet om utskriving 
- Uenighet om ansvar for oppfølging 
- Uenighet om ansvar for kostnader 

 
Dersom tvisten omhandler uenighet om praktisering av betalingsforskriften, utsettes ikke 
betalingsfristen. Ved eventuell medhold vil det bli tilbakebetalt.  
 
TUP skal ikke behandle saker mellom kommuner. 
 
Sammensetning 
TUP skal bestå av seks representanter med personlige varamedlemmer: 

- To representanter utpekes av kommunene To representanter utpekes av Ahus 
- En representant for brukerorganisasjon på kommunenivå 
- En representant for brukerorganisasjon på sykehusnivå. 

 
Representantene som utpekes av kommunene og Ahus skal inneha slik faglige kompetanse 
som er nødvendig for å gi TUP legitimitet som meglingsorgan, i dette ligger at utvalget både 
bør besitte juridisk og helsefaglig kompetanse. 
 
Medlemmene av TUP utpekes for to år av gangen.  
 
TUP velger selv sin leder. 
 
Ved behandling av den enkelte sak i TUP kan ikke representanter som er eller har vært 
involvert i behandling av den aktuelle pasient delta. Det må i så tilfelle utpekes en 
vararepresentant. 
 
Partenes oppgaver og ansvar  
Partene har som intensjon å løse uenigheter på lavest mulig nivå. Blir ikke partene enige 
etter å ha forhandlet opprettes det en uenighetsprotokoll som sendes TUP som partenes 
meglingsorgan. Uenighetsprotokollen signeres av begge parter. 
 
I uenighetsprotokollen skal det redegjøres for hva partene er enige og hva de er uenige om. 
Partene er for øvrig selv ansvarlige for at å legge fram relevant informasjon/dokumentasjon 
for TUP.  
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Tvistesaker skal om mulig bringes inn for TUP i anonymisert form. Dersom det ikke er mulig 
å oppnå full anonymitet må skriftlig samtykke fra pasienten innhentes.  
 
Pasientrettigheter 
Pasienten skal til enhver tid sikres forsvarlig behandling og omsorg. Tvisten mellom partene 
skal ikke gå utover pasientens rettigheter overfor helsetjenesten, rett til nødvendig 
behandling og rett til å medvirke i utformingen av tjenestetilbudet. Det samme gjelder 
pasientens rett til å klage til fylkesmannen. 
 
Taushetsplikten skal ivaretas. 
 
Pasienten er ikke part i tvisten. 
 
Sekretariat 
Sekretariatet for TUP velges av det overordnede samarbeidsutvalg (ASU) for to år av 
gangen. 
 
Alle oversendelser til TUP sendes via sekretariatet. Dokumenter som inneholder 
taushetsbelagt informasjon skal ikke sendes per e-post. 
 
Sekretariatet sørger for å samle de mottatte dokumenter vedrørende tvisten og oversender 
disse sammen med møteinnkallingen til medlemmene av TUP. 
 
Sekretariatet bistår for øvrig TUP med alle praktiske gjøremål, herunder utforming og 
utsending av protokoll.  
 
Sekretariatet skal være tilstede i møte i TUP. 
 
Nærmere om behandlingen av tvisten i TUP 
TUP er et meglingsorgan og har verken beslutnings- eller instruksjonsrett overfor partene. 
 
TUP skal drøfte saken og avgi en anbefaling om løsning av tvisten til partene. Drøftinger 
foregår normalt muntlig i møte. Skriftlig behandling kan skje dersom alle medlemmer 
samtykker.  
 
TUP avgjør selv om partene skal innkalles til drøftingsmøte. Innkalles partene skal partene 
gis mulighet til å legge fram saken sett fra sitt ståsted. 
 
TUP kan be partene om ytterligere dokumentasjon/opplysninger. Utvalget kan også innhente 
uttalelse fra andre med særlig kompetanse, men det anbefales at partene konsulteres i 
forkant dersom dette vurderes som ønskelig. Opplysninger/dokumenter som 
mottas/innhentes skal legges fram for partene til uttalelse med en frist som ikke bør være 
kortere enn 1 uke. 
 
TUP skal forøvrig følge saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven så langt disse passer. 
 
Partene kan for den konkrete tvist avtale at den anbefalte løsning fra TUP skal være 
bindende. Selv om det ikke er inngått slik avtale oppfordres partene til å akseptere den 
anbefalte løsning slik at tvisten kan løses så raskt som mulig. 
  
Avslutning av drøftinger 
Oppnås enighet mellom partene etter drøftinger i TUP avsluttes saken med en skriftlig 
protokoll som signeres av partene. 
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Oppnår ikke partene enighet etter at TUP har anbefalt en løsning utformes en protokollen fra 
drøftingene, som sammen med sakens øvrige dokumenter sendes til sekretær for 
administrativt samarbeidsutvalg (ASU), jf. overordnet samarbeidsavtale punkt 9. Sekretæren 
sørger for å legge fram saken for ASU på første mulige møte.  
 

*** 


