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SAMARBEIDSAVTALE
DEL 2 - TJENESTEAVTALE 9
Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjede
(Helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2 nr. 11, og spesialisthelsetjenesteloven §§ 2-1e annet
ledd.)
1. Parter
Avtalen er inngått mellom Oslo kommune ved byrådsavdeling og følgende helseforetak: Oslo
universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Lovisenberg diakonale sykehus og
Diakonhjemmet sykehus.
2. Bakgrunn og rettsgrunnlag
Tjenesteavtalen inngår som del II i samarbeidsavtalen mellom Oslo kommune og x
helseforetak/sykehus og har sitt rettsgrunnlag i helse- og omsorgstjenestelovens § 6 – 2, nr. 11
og spesialisthelsetjenesteloven § 2-1e annet ledd.
3. Formål
Tjenesteavtalen skal sikre at plikten til øyeblikkelig hjelp overholdes i en krisesituasjon.
Tjenesteavtalen skal også sikre at partene er kjent med og omforent om de beredskapsplaner
som er utarbeidet for den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for
spesialisthelsetjenesten. Det samme gjelder det samarbeid som er etablert på det
akuttmedisinske området.
Partene forplikter seg til å videreføre og utvikle samarbeidet innenfor katastrofeberedskap, og
i utvikling av den akuttmedisinske kjede.
4. Ansvar
Partenes ansvarsområder reguleres både av helselovgivningen og av samarbeidsavtalen.
Uenighet mellom partene om ansvar, om forståelsen av lovgivningen og av bestemmelsene i
samarbeidsavtalen behandles iht. pkt. 10.3 i samarbeidsavtalen.
Ved katastrofealarm overtar Oslo universitetssykehus ledelse av spesialisthelsetjenestens
innsats og Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester leder kommunens innsats, i tråd med
overordede beredskapsplaner for Oslo kommune og for Helse Sør-Øst RHF. Avtalen endrer
ikke ansvarsforholdet mellom partene.
5. Tjenesteavtalens virkeområde
Tjenesteavtalen regulerer samhandling mellom Oslo kommune og helseforetakene i en
beredskapssituasjon. Tjenesteavtalen gir en oversikt over det samarbeid som er etablert
mellom Oslo kommune og helseforetakene i Oslo om tjenester som inngår i den
akuttmedisinske kjede.
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6. Partenes omforente beredskapsplaner
Partene har utarbeidet følgende beredskapsplaner i tråd med krav i helselovgivningen:
• Regional plan for helsemessig og sosial beredskap i Helse Sør-Øst RHF1
• Overordnet plan for helsemessig og sosial beredskap i Oslo2
Partenes planer er koordinerte og bygger på en omforent forståelse av ansvar og oppgaver, og
behov for samarbeid i en beredskapssituasjon.
7. Rutiner ved overbelegg – somatiske pasienter
Dersom det er fare for at sykehusene ikke kan overholde plikten til å yte øyeblikkelig hjelp på
grunn av overbelegg tar bydelene ut utskrivningsklare pasienter3 umiddelbart. Følgende
rutiner skal følges:
• Sykehusets administrerende direktør kontakter bydelsdirektør i den aktuelle bydel
• Dersom bydelen ikke klarer å skaffe et tilbud, tar den kontakt med Sykehjemsetaten
som til enhver tid skal ha oversikt over ledig kapasitet i byen og utenbys plasser
• Dersom det oppstår problemer mellom sykehus og bydel, kontakter sykehusets
direktør Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester som kan instruere den enkelte
bydel
8. Beredskapsplan for Legevakten
Det er utarbeidet felles beredskapsplan for den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for
spesialisthelsetjenesten ved Legevakten.4 Planen omfatter også et felles beredskapslager.
Planen regulerer også koordinering og rapportering.
Legevaktsentralen er kontaktpunktet for politiet og Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral
(AMK) på operativt nivå. Kontaktpunkt for spesialisthelsetjenesten på strategisk nivå er
direktøren ved Oslo universitetssykehus og kommunaldirektøren i Byrådsavdeling for eldre
og sosiale tjenester.
9. Den akuttmedisinske kjede
Det er etablert døgnåpen legevakt i Storgata 40 – et samarbeid mellom Oslo kommune og
spesialisthelsetjenesten. 5
•
•
•
•
•
•

Allmenlegevakten (Oslo kommune)
Sosial ambulant akuttjeneste (Oslo kommune)
Observasjonsposten (Oslo kommune)
Skadelegevakten (OUS)
Psykiatrisk legevakt(OUS)
Ambulansetjenesten (OUS)

1

Dato ?
Beredskapsplan for Oslo kommune av 2.07.2009.
3
Se tjenesteavtale nr. 2
4
Dato?
5
11.11.2004: Avtale vedrørende organisering av spesialisthelsetjenestetilbudet i Storgaten 40
2
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Det vises til tjenesteavtale om drift av observasjonsposten og ruslegevakten i Storgaten 40
Oslo mellom Oslo Kommune og Helse Sør-Øst RHF.
12. Behandling av tvister
Tvister knyttet til prinsipielle saker knyttet til samarbeidet eller til forståelse av avtaler og
lovgivningen skal søkes løst innenfor rammen av samarbeidsavtalens tvisteløsningsordning. Jf
pkt. 9 i overordnet avtale.
13. Evaluering
Partene utarbeider system for reglemessig overvåking av at avtalens bestemmelser følges, og
bestemmer hvilke tiltak som bør iverksettes for å bedre etterlevelse av avtalen.
14. Reforhandling
Hver av partene kan be om reforhandling av avtalen med 3 mnd. varsel.
15. Virketid
Avtalen gjelder fra inngåelsesdato og gjelder for 1 år om gangen med automatisk videreføring
dersom ingen av partene har varslet om ønsket reforhandling.
16. Oppsigelse
Avtalen kan sies opp med ett års varsel.
17. Ikrafttredelse
Avtalen trer i kraft …..
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